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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 22η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 1019/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οικονομική Επιηποπή, ύζηεξα από ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέμα 8ο  

Δηζήγεζε γηα αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε, ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: 
«ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ & ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΖΜΑΝΖ ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. 
ΠΔΗΡΑΗΑ», πξνϋπνινγηζκνύ 200.000 κε ΦΠΑ. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθόο Φώηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απόληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Σδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξύλα Φσηεηλή  

 Μπαινύ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηα (2) δύν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαζώο είλαη παξόληα 8 από ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
ππ’ αξηζκ πξση: 89226/10-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Πεηξαηώο θαη 
Νήζσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/5010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 
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2. Σνλ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

3. Σελ κε αξηζ. 37419/13479/11-5-2018 απόθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο «Έγθξηζε ηεο 121/2018 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζε – επηθαηξνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Σν Π.Γ. ππ’ αξ. 7/2013 (ΦΔΚ 26/31-01-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνύλ θαη 
ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ λ. 3316/2005 (Α’ 42), 
αξκνδηόηεηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ». 

5. Σν Ν. 3481/2006 «Σξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία γηα ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, ηελ Αλάζεζε 
θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σν Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σν Ν. 4412/2016 «Αλάζεζε θαη Δθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη 
παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

8. Σελ Δγθύθιην 6/2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο από 1-1-2011. 

9. Σηο θαηά θαηξνύο εγθύθιηεο δηαηάμεηο. 
10. Σελ κε αξηζκ. 346/2018 (9ε ζπλεδξίαζε/14-02-2018) (ΑΓΑ: ΩΓΒΓ7Λ7-8ΛΘ) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί ζπγθξόηεζε εηεζίσλ επηηξνπώλ 
δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηα αξ. πξση. 10406/15-05-2018 θαη αξ. 
πξση. 383/04-04-2018 έγγξαθα ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηεο Π.Δ.Γ.Α., κε ηα νπνία νξίζηεθαλ αληίζηνηρα 
νη εθπξόζσπνί ηνπο ζηηο Δηήζηεο Δπηηξνπέο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκώλ  γηα ην έηνο 2018. 

11. Σελ κε αξ. 3082/2018 (ΑΓΑ: ΩΦΣΜ7Λ7-7ΞΗ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ θαη 
απνθαζίζηεθε ε δεκνπξάηεζή ηνπ. 

12. Σν από 19-12-2018 «Π ΡΑΚΣΗΚΟ Η» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα 
ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ θαη έιαβε 
αξηζκό ζπζηήκαηνο 78501, ζύκθσλα κε ην νπνίν,  κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό, ε επηηξνπή 
εηζεγήζεθε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία «ΥΩΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.», ε νπνία απνηειεί 
ηνλ πξώην κεηνδόηε κε ρακειόηεξε ηηκή, πξνζθέξνληαο κέζε έθπησζε ηξηάληα ελλέα θαη 
πελήληα πέληε ηνηο εθαηό (39,55 %) 

13. Σελ κε αξ. 30/2019 (πλεδξίαζε 1ε/11-01-2019) (ΑΓΑ: 61ΝΥ7Λ7-Θ6Ξ) Απόθαζε ηεο Ο.Δ. 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

14.  Σελ κε αξ. πξση. 46578/14-02-2019 πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο - πνπ θνηλνπνηήζεθε κέζσ 
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 22-02-2019 - πξνο ηελ πξνζσξηλή κεηνδόηξηα 
«ΥΩΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.» γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 23.2- 23.10 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο. 

15. Σηο από 08-03-2019 εκπξόζεζκε ειεθηξνληθέο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ηεο κεηνδόηξηαο 
εηαηξείαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ. 

16. Σελ  από 08-03-2019  (αξ. πξση.71251/08-03-2019)  εκπξόζεζκε θαηάζεζε θαη  ζε έληππε 
κνξθή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο κεηνδόηξηαο εηαηξείαο. 

17. Σελ από 15-03-2019  πξόζθιεζε ηεο πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πξνο ηα κέιε 
πεξί ζύγθιηζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε 
ην αξ. πξση.71251/20-03-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Πεηξαηώο θαη Νήζσλ. 

18. Σν από 27.03.2019 Πξαθηηθό ΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ,  ην νπνίν ππεβιήζεθε θαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ΔΖΓΖ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή  πξνο έγθξηζε 
θαη, ζύκθσλα κε ην νπνίν, κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, 
δηαπηζηώζεθε όηη ε κεηνδόηξηα εηαηξεία «ΥΩΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.» πιεξνί ηηο  απαηηήζεηο ησλ 
άξζξσλ 21, 22 θαη 23  ηεο δηαθήξπμεο θαη σο εθ ηνύηνπ  ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηα έθαλε ζην 
ζύλνιό ηνπο απνδεθηά.  

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

ύκθσλα κε ην Πξαθηηθό ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε, ηα 
δηθαηνινγεηηθά νξηζηηθήο θαηαθύξσζεο ηεο κεηνδόηξηαο εηαηξείαο «ΥΩΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.» 

ΑΔΑ: ΩΤΡ57Λ7-ΥΑΓ



 3 

πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ  άξζξνπ 21, 22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, 
είλαη δειαδή ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 θαη  4.2 ηεο δηαθήξπμεο θαη ε ππόςε ζύκβαζε 
δύλαηαη λα αλαηεζεί ζηε κεηνδόηξηα εηαηξεία. 
 

Ε Ι  Η Γ Ο Τ Μ Ε Θ Α 
1. Σελ έγθξηζε ηνπ από 27.03.2019 «Ππακηικού IΙ» θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΕΦΤΡΑ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΝΗΟΤ 
ΚΤΘΗΡΩΝ», κε πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 1.800.000,00€ (1.451.612,90€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 
θαη Κ.Α.Δ. 9881.08.027 ζηελ εηαηξεία «ΥΩΡΟΣΕΥΝΙΚΗ Α.Σ.Ε.», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε 
έθπησζε ηξηάληα ελλέα θαη πελήληα πέληε ηνηο εθαηό (39,55 %) δίλνληαο ηελ ρακειόηεξε ηηκή 
θαη θαιύπηνληαο παξάιιεια όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 14 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηεπζπληή Σερληθώλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Πεηξαηώο 
θαη Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 
Ζ απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) ζα 
θνηλνπνηεζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηνπο δηαγσληδόκελνπο πιελ ηεο 
κεηνδόηξηαο εηαηξείαο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα,  
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. 

 
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
1) Σελ έγθξηζε ηνπ από 27.03.2019 «Πξαθηηθνύ IΗ» θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΑ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΝΖΟΤ 
ΚΤΘΖΡΩΝ», κε πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 1.800.000,00€ (1.451.612,90€ πιένλ Φ.Π.Α. 
24%) θαη Κ.Α.Δ. 9881.08.027 ζηελ εηαηξεία «ΥΩΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε 
κέζε έθπησζε ηξηάληα ελλέα θαη πελήληα πέληε ηνηο εθαηό (39,55 %) δίλνληαο ηελ 
ρακειόηεξε ηηκή θαη θαιύπηνληαο παξάιιεια όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηεπζπληή Σερληθώλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 
Πεηξαηώο θαη Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνύ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 
Ζ απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) ζα 
θνηλνπνηεζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηνπο δηαγσληδόκελνπο πιελ ηεο 
κεηνδόηξηαο εηαηξείαο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα,  
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. 

 
 
 

 
Ο Ππόεδπορ 

 
 
 
 
 

 
Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
ηεπγίος Ιωάννα  
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Μπαλάθαρ Γεώπγιορ 
αποςνά Αγγελική  
Αδαμοπούλος Αικαηεπίνη 
Υπςζικόρ Φώηιορ 
Μεηαξά Ειπήνη 
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