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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

     Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2813/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 07-11-2019. 
 

Θέμα 40ο 

α)Έγκριση του 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για την Βελτίωση 
Μονοπατιών στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 200.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό 80367 που διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής β) την κατακύρωση της σύμβασης για 
την εκπόνηση της μελέτης στην εταιρεία «NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ» ως η προσφορά με 
την μέγιστη βαθμολογία και γ) την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρ. 
πρωτ. 687926/1-11-19 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στην οποία 
αναφέροντα τα εξής: 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’αρ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής , περί της τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

4. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» όπως 
ισχύουν σήμερα 

5. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

6. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» , 
8. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

9. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» 

11. Της με αρ. 117384 (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργου , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
1. Την με αρ. : 198409/16-10-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών  
2. Την με αρ. πρωτ. : οικ 92466/14-05-2018 Απόφαση της κ. Περιφερειάρχη Αττικής , με την οποία 

τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  
3. Τις  με αρ. ΑΔΑ: ΩΩΖΧ7Λ7-Ω1Ω και 6ΡΑΖ7Λ7-ΔΒ2 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης 
4. Την με αριθμό 347/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-ΔΛΤ) απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Π.Α. για το οικονομικό έτος 2019 
5. Την με αριθμό 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019  
6. Την με αρ. πρωτ. οικ/ 2984 /ΦΜ/20 -12 -2018 Απόφαση , με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης, πλην της διακήρυξης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.   

7. Την με αρ. πρωτ. 63222/17/ 13-4-2017 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του 
έργου του θέματος.  

8. Την με αρ. 3896/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

9. Το με αρ.πρωτ οικ/264/1-2-2018 έγγραφο μας προς το ΤΕΕ και ΠΕΔΑ για ορισμό μελών στην 
επιτροπή δημοπράτησης 

10. Την υπ’ αρ. 749/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
συστάθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανάθεσης της υπόψη μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 
221 παρ. 9 του Ν. 4412/16 
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11. Την με αριθμ. 1365/22-05-2019 (ΑΔΑ : ΩΤΠΟ7Λ7-764) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 

12. Την απόφαση με αρ. 2013/2019 και ΑΔΑ : 7ΝΟ27Λ7-Ο6Ε απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 

13. Το11/10/2019  Πρακτικό  3 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Ο Διαγωνισμός «Μελέτη για την Βελτίωση των Μονοπατιών στους ορεινούς όγκους της 
Δυτικής Αττικής» με αριθμό 80367 διεξήχθη  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ και είχε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/03/2019 και 
ώρα 13:00και ημερομηνία αποσφράγισης 27/03/2019 και  ώρα 11:00 

 Μετά  την αποσφράγιση , τον έλεγχο  των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 
την αξιολόγηση / βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών η  Επιτροπή Διαγωνισμού  
συνέταξε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 . Σε αυτό η Ε.Δ.  αφενός διαπίστωσε  ότι τα  δικαιολογητικά 
συμμετοχής του οικονομικού φορέα  NERCO – N.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. 
(μοναδική προσφορά)  ικανοποιούν  τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Διακήρυξης και αφετέρου 
βαθμολόγησε  την  Τεχνική  προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 21.1-21.2  της διακήρυξης με 
συνολική   βαθμολογία 88.69 ως εξής: 

 

α/α Διαγωνιζόμενος  Κριτήριο 1 (Κ1) Κριτήριο 2 (Κ2) Κριτήριο 3 (Κ3) UΤΠ 

1 NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ 

90.55 89.44 86.11 88.69 

 
Mε την με   αρ. απόφασης 1365/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με  ΑΔΑ : ΩΤΠΟ7Λ7-764 
εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό 1 

 

 Σε συνέχεια  η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Διακήρυξης,  
στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Μετά την αξιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς και την βαθμολόγηση  της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 21.3. της οικείας 
Διακήρυξης  (προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς) με 
την  σταθμισμένη βαθμολογία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  

 

α/α Διαγωνιζόμενος  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
UΤΠ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ UΟΠ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
U=UΤΠ * 80% + 
UΟΠ 20% 

1 NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ 

88.69 21 75.15 

 

συνέταξε το Πρακτικό  2 . Με την υπ’ αρίθμ. 2013/05-08-2019  με ΑΔΑ: 7ΝΟ27Λ7-Ο6Ε 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής   εγκρίθηκε το Πρακτικό 2. 

 
ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 

 Με το με αρ. πρωτ. 526005/11-09-2019 έγγραφό της η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε μέσω 
της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ , τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει 
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (20 ημέρες) τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

 Με το με αρ. πρωτ. 569385/26-09-2019 έγγραφο της εταιρείας NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα ζητηθέντα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού  προέβη στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ  πληροί όλες τις προυποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και τα 
δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ ήταν ακριβή. Η Ε.Δ. συνέταξε το Πρακτικό 3 και   εισηγείται  την ανάθεση 
της μελέτης στην εταιρεία  NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ  με συνολική σταθμισμένη 
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βαθμολογία προσφοράς U (UΤΠ*80%+UOP*20%)=75,15 και με οικονομική προσφορά ύψους  
127.419,28 € (χωρίς ΦΠΑ) 

   Κατόπιν των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

α) την έγκριση του  Πρακτικού 3 του διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Μονοπατιών 
στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, με αριθμό 80367 που διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
β) την κατακύρωση  στην εταιρεία NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ με  συνολική σταθμισμένη 
βαθμολογία προσφοράς U (UΤΠ*80%+UOP*20%)=75,15 και με οικονομική προσφορά που ανέρχεται 
σε 127.419,28 € (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης και   
γ) την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη 

συνέχιση της διαδικασίας.  
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) την έγκριση του  Πρακτικού 3 του διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Μονοπατιών 
στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, με αριθμό 80367 που διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
β) την κατακύρωση  στην εταιρεία NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ με  συνολική σταθμισμένη 
βαθμολογία προσφοράς U (UΤΠ*80%+UOP*20%)=75,15 και με οικονομική προσφορά που ανέρχεται 
σε 127.419,28 € (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης και   
γ) την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη 

συνέχιση της διαδικασίας.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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