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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 476/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 5ο 
Α) Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ «ΚΙΘΑΡΑ» ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ 
ΤΑΤΟΪΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Β). 
Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, στην 
εταιρεία “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα ένα 
και έξι τοις εκατό (51,06 %), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 
95 του Ν. 4412/2016. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ: 51867/775/19-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Tην υπ’ αριθμ. 66313/24553 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05.09.2017) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ: 273/2017 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

5. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

6. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων». 
8. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 
9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» 
10. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
11. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147). 
12. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

13. Την υπ’ αρ.πρωτ. Τ.Ε 174195/4521/3-10-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε.Α.Α του έργου του θέματος. 

14. Την αρ. πρωτ. 3867 / 29-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΔΣ7Λ7-9ΣΟ) απόφαση ανάληψης δαπάνης.  
15. Την αριθμ. 3115 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: α) 

έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, και β) αποστολή της περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις του έργου του θέματος. 

16. Την αρ.390/2018 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τα οποία 
συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 

17. Το από 18/12/2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε 
αριθμό συστήματος 78430, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
δώδεκα  (12) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 
η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ” η οποία αποτελεί τον πρώτο μειοδότη με χαμηλότερη τιμή, προσφέροντας μέση 
έκπτωση πενήντα ένα και έξι τοις εκατό (51,06 %). 

18. Την αρ. 3892/2018 (ΑΔΑ: 9Κ487Λ7-0Ν1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

19. Το αρ. πρωτ. Τ.Ε.28465/436/οικ./29-1-2019 έγγραφό μας προς την εταιρεία “ΑΣΠΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”” μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος, για την 
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4.2 της Διακήρυξης. 

20. Το από 12/02/2019 έγγραφο της μειοδότριας εταιρείας (ΤΕ 45208/661/13-2-2019με το οποίο 
προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, τα οποία είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα και μέσω του 
υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ).  
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21. Το από 19/02/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ II» της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, στην 
οποία ανατέθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3892/2018  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
και επειδή 
 Στην Παλλήνη, 19/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία  της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, 
συνεδρίασε η επταμελής Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Aποκατάσταση και ανάδειξη 
διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο Κτήμα Τατοίου», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 
380.000,00€  (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με  συστημικό 
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 78430, που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 390/2018 (Συνεδρίαση 9η/14.02.2018) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», στην οποία 
ανατέθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3892/2018 (80η Συνεδρίαση / 
28-12-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Κοτσίνα Όλγα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρος. 

2. Μπρούλια Χριστίνα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως  τακτικό μέλος. 

3. Αντωνιάδου Μαριάννα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό A΄, υπάλληλος της  
      Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως τακτικό   
      Μέλος. 
  

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την υπ΄αριθμ. 3892/2018 (80η Συνεδρίαση / 28-12-2018) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε 
στην εταιρεία «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση έκπτωση 51,06 % επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 

2. Το υπ΄ αριθμ. TE 28465/436/29-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε 
Ανατολικής Αττικής, μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος, προς την μειοδότρια 
εταιρεία, για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης. 

3. Την υπ΄ αριθμ. TE 17834/257/οικ. από 18-01-2019 κοινοποίηση σε όλους τους 
συμμετέχοντες του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και της υπ΄αριθμ. 3892/2018 
(80η Συνεδρίαση / 28-12-2018)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

5. Το από 12/02/2019 έγγραφο της μειοδότριας εταιρείας (ΤΕ 45208/661/13-2-2019) με το 
οποίο προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, τα οποία είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα και 
μέσω του υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ). 

 
προχώρησε στην αποσφράγιση των φυσικών κλειστών φακέλων των δικαιολογητικών, όπως αυτά 
είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα στην Γραμματεία της Υπηρεσίας με τα αριθ. πρωτ. ΤΕ 45208/661/13-
2-2019 έγγραφα της μειοδότριας εταιρείας, και στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης. 

Μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι: 
α) Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας (εντός της ταχθείσας προθεσμίας από την 
κοινοποίηση του υπ΄αριθμ. TE 28465/436/29-1-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας).   
β) Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22 
της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, της προσωρινά μειοδότριας εταιρείας: «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ»,  προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτήν η σύμβαση του έργου: 
«Aποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο Κτήμα Τατοίου», με 
προϋπολογισμό δημοπράτησης 380.000,00€  (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  
Το παρόν «Πρακτικό ΙΙ» θα υποβληθεί με μέριμνα της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού 
στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής) προκειμένου να 
κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός στην μειοδότρια εταιρεία: «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ»,  με σχετική απόφαση. 
 
Κατόπιν αυτών: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
1. Την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ «ΚΙΘΑΡΑ» 
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, στην εταιρεία “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, η οποία προσέφερε 
μέση  έκπτωση πενήντα ένα και έξι τοις εκατό (51,06 %), ήτοι προσέφερε την  χαμηλότερη 
τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 
14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ «ΚΙΘΑΡΑ» 
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, στην εταιρεία “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, η οποία προσέφερε 
μέση  έκπτωση πενήντα ένα και έξι τοις εκατό (51,06 %), ήτοι προσέφερε την  χαμηλότερη 
τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 
14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα και το αναπληρωματικό 

μέλος κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεθυμάκη Άννα 
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