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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2955/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρϊτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-
2018. 
 

Θέμα 64ο  
Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού 99.941,84 
€ (με ΦΠΑ 24%).  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 198237/11/10/2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτ. 
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών ΠΕ. Αττικής , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .  

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί Δημοσίων Έργων. 

4. Την 2104/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 
ανάδοχος του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», είναι ο 
οικονομικός φορέας «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 46,09% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 
43.453,19€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και η Επιτροπή Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

5. Την κοινοποίηση της 2104/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω της  λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της Απόφασης Ο.Ε. εντός 
της προθεσμίας που ορίζει ο Ν. 4412/2016. 

7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 164634/28-8-2018 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και 
των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης μέσω της  λειτουργίας  «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

8. Την από 12-09-2018 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

9. Το αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού, που απεστάλη στις 25-9-2018 από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής μέσω της  λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για υποβολή των κάτωθι 
συμπληρωματικών στοιχείων από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
Διακήρυξης: 

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έδρας της εταιρείας, ασφαλιστική ενημερότητα 
έργων, ασφαλιστική ενημερότητα στελεχών (ΤΣΜΕΜΔΕ) τα οποία να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (26-06-2018) δεδομένου ότι έχουν λήξει στην 
ενημερότητα πτυχίου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού με αναφορά σε συγκεκριμένα 
εδάφια της διακήρυξης   

10. Την από 3-10-2018 ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 

11. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
διαπίστωσε ότι η φορολογική ενημερότητα έδρας της επιχείρησης έχει ισχύ μέχρι 23-06-2018, 
ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας του διαγωνισμού (26-06-2018)   και η Υπεύθυνη 
Δήλωση δεν αναφέρεται στα συγκεκριμένα εδάφια της διακήρυξης. 

12. Το άρθρο 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο:  
«Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ιii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 
της παρούσας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας». 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την 
2104/2018 Απόφαση Ο.Ε., ο προσφέρων που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής είναι ο οικονομικός φορέας 
«ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»  με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ)  
25,13% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 60.342,66 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

14. Το από 8-10-2018  2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο η 
Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ 
ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης και εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) στον οικονομικό φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»  με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ)  25,13 % και 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 60.342,66  € (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 

 
Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου) στον οικονομικό φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»  
με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ)  25,13 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά την προσφορά 60.342,66  € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

2. Την εφαρμογή του άρθρου 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης και την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου) στον οικονομικό φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»  
με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ)  25,13 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά την προσφορά 60.342,66  € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

2. Την εφαρμογή του άρθρου 4.2 παρ. δ) της Διακήρυξης και την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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