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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 

Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2076/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 
 

Θέμα 42ο  
Έγκριση του υπ’αρ.31/2018 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια συστημάτων πόσιμου 
νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων του κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής 
προϋπολογισμού 32.258,07€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016), την υπ’ αρ. 
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66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και την υπ’αρ.37419/13479 /08-05-2018 
(ΦΕΚ/1661/Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και ισχύει. 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

11. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

12. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2018. 

13. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.235/2016 (ΑΔΑ: 6Ε0Α7Λ7-Α05) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί «έγκρισης σκοπιμότητας για την  προμήθεια 40 συστημάτων πόσιμου νερού για τις 
ανάγκες των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής».   

15. Τα υπ’ αρ. πρωτ.οικ. 76263/25-04-2016, 96380/23-05-2016, 159928/01-08-2017 έγγραφα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Π.Α. περί αναγκών προμήθειας; συστημάτων πόσιμου 
νερού για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

16. Την υπ’ αρ. 2659/2017 (ΑΔΑ: 70ΝΟ7Λ7-ΣΗΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 40.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης της προμήθειας συστημάτων 
πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων του κεντρικού τομέα  της 
Περιφέρειας Αττικής». 

17.  Την υπ’ αρ. πρωτ.2188/03.01.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1729.01 
(ΑΔΑ : ΩΟΑΔ7Λ7-295 & ΑΔΑΜ: 17REQ002139643).  

18.  Την υπ’ αρ.3082/2017 (ΑΔΑ 6Ψ5Ψ7Λ7-Υ9Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια 
συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων του κεντρικού τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 162145/11.06.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 229016/19.06.2018 Πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
21. Το αρ. 117 του Ν.4412/2016, παρ. 3  σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η κατάθεση μιας 

μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης, 
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22. Το υπ΄ αρ. 22/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α,  

23. Την υπ’ αρ.1794/2018 (ΑΔΑ ΩΖΗΕ7Λ7-ΣΗΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης του ως άνω Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια συστημάτων 
πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων του κεντρικού τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής προϋπολογισμού 32.258,07€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 40.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη. 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ.124734/03-07-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία «WATERPRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ο.Ε». 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 139573/13-07-18 φάκελο της εταιρείας «WATERPRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ο.Ε» με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

26. Το υπ΄ αρ. 31/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο:  

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα: 
«Προμήθεια συστημάτων πόσιμου νερού-ψυκτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων του 
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 124734/03-07-2018  εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών – Προμηθειών, με το 
οποίο ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από την εταιρεία “WATERPRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ο.Ε”, κατατέθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο (με αρ. πρωτ. 139573/13-
07-2018) τα εξής δικαιολογητικά κατακύρωσης:  
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 Φορολογική ενημερότητα 
 Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι στην εν λόγω εταιρία δεν έχει επιβληθεί 

ποτέ πρόστιμο σχετικό με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας (σε θέση του 
πιστοποιητικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του ν. 4412/2016). 

 
Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά και έκρινε ότι αυτά είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης. 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ.31/2018 πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των 
Δ/νσεων του κεντρικού τομέα  της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Β) την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, 
στην εταιρεία: 
 
WATERPRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ο.Ε» Ταχ. Δ/νση: Ορφέως 111, Τ.Κ. 118 55, 
Αθήνα τηλ: 210-3469500, fax: 210-3469502, ΑΦΜ: 800669662, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών και στην 
οικονομική του προσφορά ήτοι ποσού 31.744,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Γ) Την ανάκληση του ποσού των 8.256,00€ στον ΚΑΕ 1729.01 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του υπ’ αρ.31/2018 πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των 
Δ/νσεων του κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Β) την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, 
στην εταιρεία: 
 
WATERPRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ο.Ε» Ταχ. Δ/νση: Ορφέως 111, Τ.Κ. 118 55, 
Αθήνα τηλ: 210-3469500, fax: 210-3469502, ΑΦΜ: 800669662, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών και στην 
οικονομική του προσφορά ήτοι ποσού 31.744,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Γ) Την ανάκληση του ποσού των 8.256,00€ στον ΚΑΕ 1729.01. 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα, Αλεξ. Μπαλού Α. και το αναπληρωματικό κα Αν. 
Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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