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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2138/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 6ο  
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των ασυνήθιστα χαμηλών 
οικονομικών προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ29: ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
– ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», με προϋπολογισμό 33.500.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
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 ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υπ’ αριθμ πρωτ456476/08-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το ΦΕΚ Β/1661/11-05-2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
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Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Τον Ν 40/18/2011 ( ΦΕΚ 215Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 221 παρ. 3 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «…δύνανται να 
συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες εργασίας για την 
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων ..» , και 

αφού λάβετε υπόψη: 
1. Την αριθμ. 2954/2018 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. 

2. Την αρ. 390/2018 (Συνεδρίαση 9η/14.02.2018) απόφαση οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με τα οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1852/19-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία α ζητούνται πλήρως τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις των προσφορών 
για τους οικονομικούς φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε, ΟΔΟΣ ΑΤΕ, ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ", ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ "ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. - ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.", ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και, ΕΚΤΕΡ Α.Ε. επειδή φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές. 

 
Επειδή 

1. Η δημοπράτηση του υπόψη έργου του θέματος αφορά σε εργασίες βελτίωσης 15,5χλμ. 
της επαρχιακής οδού Διονύσου – Νέας Μάκρης και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κόμβων και 
της οδικής ασφάλειας. 

2. Με την προαναφερθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
ζητείται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών έξι (6) οικονομικών φορέων οι 
οποίοι συμμετέχουν στον υπ’όψη διαγωνισμό, επειδή οι προσφορές τους φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές. 

Η αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των οικονομικών προσφορών αποτελεί ειδικό θέμα, γι’ 
αυτό η ομάδα εργασίας απαιτείται να διαθέτει πλήρη γνώση του αντικειμένου, των υλικών, των 
τιμών τους, και των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της 
περιοχής. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τα Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ », 
για την εξέταση των αιτιολογήσεων που είναι ειδικό θέμα, θα συσταθεί ομάδα εργασίας που 
διαθέτει η Δ/νση Τεχνικών Εργων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής για την αξιολόγηση των 
αιτιολογήσεων των προσφορών των οικονομικών φορέων εκ των οποίων ένας θα οριστεί 
πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. 

Κατόπιν αυτών 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Α) Την σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα αποτελείται από τους : 

 
1. Γιώργο Ψαρομιχαλάκη. Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο 

2. Θεοφάνη Θεοφανόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό ως μέλος 

3. Δημήτρη Καριώρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως μέλος 

4. Σαββούλα Μπαστάνη του κλάδου Διοικητικών ΔΕ ως γραμματέας 

οι οποίοι θα εξετάσουν τις αιτιολογήσεις των προσκληθέντων οικονομικών φορέων, 
συντάσσοντας ανάλογη Τεχνική έκθεση. 
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Β) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την 
συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού – Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή, έως την 
ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

. 

Α) Την σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα αποτελείται από τους : 
 

1. Γιώργο Ψαρομιχαλάκη. Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο 

2. Θεοφάνη Θεοφανόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό ως μέλος 

3. Δημήτρη Καριώρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως μέλος 

4. Σαββούλα Μπαστάνη του κλάδου Διοικητικών ΔΕ ως γραμματέας 

οι οποίοι θα εξετάσουν τις αιτιολογήσεις των προσκληθέντων οικονομικών φορέων, 
συντάσσοντας ανάλογη Τεχνική έκθεση. 

 

Β) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την 
συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού – Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή, έως την 
ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

 
 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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