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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 979/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 57ο  

Έγκριση του Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον έλεγχο επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του «Ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας της», (CPV: 44811000-8, 34922110-0), συνολικού προϋπολογισμού  385.600,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με συστημικό αριθμό 68060, Διακήρυξη 14/2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην Ασημακοπούλου η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Ο.Ε. για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 
(ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και ισχύει. 

2. Το Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της 
Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις. 

3. 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. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».  

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A; 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
9. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 
114/10-03-2017), όπως ισχύει. 

10. Την υπ. αρ. 425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-
9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του 
προϋπολογισμού, την υπ. αρ. 181/2018 (ΑΔΑ 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού,  την 
υπ’ αρ. 278/2018 (ΑΔΑ ΨΚΩ07Λ7-ΒΞ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού καθώς και τις υπ.αρ. 
105159/36993/29.12.2017, 23201/8723/20.4.2018, 55780/19589/31.07.2018 και 
93032/30380/22-11-2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις 
οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής, η 1η , 2η  και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11.  Την υπ’ αρ. 424/2017  (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα την έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018,  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-
9ΓΓ) 1η Τροποποίηση αυτής, με την υπ’ αρ. 180/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) 2η 
Τροποποίηση αυτής και με την υπ’ αρ. 277/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) 3η 
Τροποποίηση αυτής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 450.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποιίας, 
χρώματος διαγράμμισης και λοιπών συναφών υλικών.    

12. Την υπ. αρ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την υπ. αρ. 
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111063/352363/02.01.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής, 

13. Τo υπ. αρ. πρωτ. 2852/15-3-18 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την αναγκαιότητα προμήθειας υλικών 
διαγράμμισης οδοστρωμάτων, με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές αυτών.   

14. Τα με αρ. Πρωτ. 55274/23-10-18 και οικ/214452/31-10-18 έγγραφα της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών προς τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Π.Α. σχετικά με διευκρινήσεις για το διαγωνισμό του θέματος και το με αρ. Πρωτ. 
13836/5-11-18 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Π.Α..   

15. Την υπ. αρ. Απόφαση 2784/2018 (ΑΔΑ: 6Ζ3Ω7Λ7-ΖΩΕ) της Οικονομικής επιτροπής 
περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 385.600,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την 
κάλυψη των αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της. 

16. Την υπ’ αρ. 202/2019 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 2784/2015 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ως προς την ανακατανομή των δαπανών 
ανά έτος για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των 
αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της. 

17. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 197887/11-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΣΗ7Λ7-Κ2Ζ–ΑΔΑΜ: 
18REQ003823520) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

18. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 33457/01-02-2019 (ΑΔΑ: 9Β4Π7Λ7-ΑΣΚ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

19. Την υπ΄αρ. 3323/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
οι όροι της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΛΧ67Λ7-ΙΙΚ). 

20. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 09/01/2019 και υποβλήθηκαν 3  
προσφορές 

21. Την υπ’ αριθμ. 113/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα υπ’ αριθμ. 2/2019, 7/2019 και 12/2019 Πρακτικά της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  και την ανάδειξη  μειοδότη ως 
εξής :   
Μειοδότρια αναδεικνύεται η εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»,  
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 219.728,00 € με ΦΠΑ. 

22. Την υπ’ αρ. αριθ. 433/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ397Λ7-0Ξ6) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρία «ΤΕΪΛΟΡΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ». 

23. Την υπ. αρ. 9/2019 Πράξη της Επιτρόπου της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», ποσού 219.728,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

24. Τις διατάξεις της παρ 3 (γ) του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες 
πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο αυτός 
οφείλει να υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έπειτα από 
σχετική πρόσκληση της Αρμόδιας Αρχής. 

25. Το υπ. αρ. 75745/15-03-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήσαμε την 
προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 

26. Το αριθμ. 34/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης και το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής : 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  34/2019 

Στην Αθήνα, την Δευτέρα 01-04-2019 και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 48/2018 και την υπ’ αριθμ. 676/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Πολίτη Ισμήνη, τα μέλη Αρτεμάκη Σταματία και 
Κοντός Κωνσταντίνος. 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
Έλεγχος Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της υπ’ αρ. 14/2018 
Διακήρυξης που αφορά τον «Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των 
αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της» (CPV: 44811000-8, 
34922110-0) συνολικού προϋπολογισμού 385.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
συστημικός αριθμός 68060. 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 Το υπ. αρ. οικ. 85202/26.03.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 14/2018 (Συστημικός Αρ. 68060). 
 Την υπ’ αρ. 9/2019 Πράξη της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Το υπ. αρ. οικ. 75745/15.03.2019 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την 
προσωρινή μειοδότρια εταιρία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» με το οποίο την 
καλούσε να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 7 της 
Διακήρυξης 14/2018. 

Αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό και τον υπ. αρ. πρωτ. 86332/27-3-2019 φυσικό φάκελο 
«Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της μειοδότριας εταιρίας «ΤΕΪΛΟΡΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και τον μονόγραψε. 
Μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της (CPV: 44811000-8, 34922110-0) συνολικού προϋπολογισμού 
385.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συστημικό αριθμό 68060 στην μειοδότρια 
εταιρία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» καθώς τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά της ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης.  
 Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 34/2019 Πρακτικού σχετικά με τον έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των διαγωνισμών που 
διενεργούνται από το τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που 
αφορά τον «Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της», συστημικός αριθμός 68060, 
Διακήρυξη 14/2018, με την εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»,  στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 219.728,00 € με ΦΠΑ. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 34/2019 Πρακτικού σχετικά με τον έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των διαγωνισμών που 
διενεργούνται από το τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
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Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που 
αφορά τον «Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της», συστημικός αριθμός 68060, 
Διακήρυξη 14/2018, με την εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»,  στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 219.728,00 € με ΦΠΑ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  

 

ΑΔΑ: ΨΠΚΓ7Λ7-5ΑΗ


		2019-04-25T09:25:32+0300
	Athens




