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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2223/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη 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. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 13ο   
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» για την οριστική κατακύρωση και ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη 

του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης  και βελτίωσης των 
εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια του  Δήμου Σαλαμίνας», με 
Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού 29.923,44 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
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 
εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ &  ΝΗΣΩΝ στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

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

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’3051/05-09-2017). 

4. 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». 

5. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Την Εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011. 

9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
10. Την υπ΄αριθμ.96/2018 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτης της παροχής υπηρεσίας του θέματος. 
11. Την από 18/02/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της 

Περιφέρειας Αττικής για τη υλοποίηση της  παροχής υπηρεσίας του θέματος. 
12. Την υπ΄αριθμ.71/02.01.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την χρηματοδότηση της 

παροχής υπηρεσίας του θέματος, ποσού 29.923,44 €. 
13. Την με αρ. 854/2019 (Συνεδρίαση 18η/01-04-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας, 
αποφασίστηκε η δημοπράτησή της και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 

14. Το από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα 
του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο,  μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των δύο (2) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό, η επιτροπή, απέκλεισε τον δεύτερο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα 
«ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε», επειδή δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ» ο οποίος 
αποτελεί τον μοναδικό πλέον μειοδότη, με τιμή προσφοράς 28.427,12 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

15. Την υπ΄αριθμ. 1621/2019 (33η Συνεδρίαση / 27.06.2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το κατακυρώθηκε από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε 
«ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ». 

16. Την υπ΄αριθμ. 396076/18.07.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
προσωρινό μειοδότη Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ». 

17. Την από 30/047/2019 αίτηση του προσωρινού μειοδότη Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ», με την 
οποία υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

18. Το από 22/08/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.  

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της πρώτης φάσης του διαγωνισμού ήτοι κατά της υπ΄αριθμ. 

1621/2019 (33η Συνεδρίαση / 27.06.2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το «Πρακτικό Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2. Ο προσωρινός ανάδοχος «ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», υπέβαλλε εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 3.2 της διακήρυξης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

3. Τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου: «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ», 
πληρούν τους όρους της οικείας Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι είναι σύμφωνα με 
το άρθρο 3.2 της διακήρυξης καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

4. Ο Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και το 
άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
1. Την έγκριση του από 22/08/2019 «Πρακτικού ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων 
στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια του  Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και 
προϋπολογισμού 29.923,44 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ 
ΣΤΑΥΡΟ», ο οποίος προσέφερε τιμή προσφοράς 28.427,12 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 
4412/2016. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής), λόγω του ότι  
μόνο ένας οικονομικός φορέας συνεχίζει στον εν λόγω διαγωνισμό, θα κοινοποιηθεί σε αυτόν.  
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της οικείας 
Διακήρυξης,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 
 
 

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

1. Την έγκριση του από 22/08/2019 «Πρακτικού ΙΙ» της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης της υπηρεσίας: «Εργασίες 
συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - 
Κανάκια του  Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού 29.923,44 
€. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ», ο οποίος 
προσέφερε τιμή προσφοράς 28.427,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής), λόγω του ότι  
μόνο ένας οικονομικός φορέας συνεχίζει στον εν λόγω διαγωνισμό, θα κοινοποιηθεί σε αυτόν.  
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της οικείας 
Διακήρυξης,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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