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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 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3084/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, 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. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
05-12-2019. 
 

Θέμα 46ο  
Α) Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» 
(ΑΔΑΜ: 18PROC004034713 2018-11-20) προεκτιμώμενης αμοιβής 275.834,65 Ευρώ (προ ΦΠΑ), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής. Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» Γ) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 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 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Μελάς Σταύρος  

 Αγγέλης Σπυρίδων  

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), 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 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπ’ όψη : 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της 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. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

5. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157)  «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 
6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Την αρ. πρωτ. 366/4-1-2019 (ΑΔΑ: 661Σ7Λ7-7Υ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
9. Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης(εκτός της διακήρυξης) όπως εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. ΤΕ 

215835/5860/οικ/2-11-2018 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ.    
10. Την υπ’ αριθμ. 3272/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΚΠ7Λ7-1Χ2) με την 

οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας. 
11.  Την αρ. 390/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΩΕ7Λ7-244) και το αρ. πρωτ. 

4849/20-4-2018 έγγραφο Τ.Ε.Ε. με τα οποία έγινε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού. 
12. Το από 19-06-2019 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
13.  Την αρ. 1819/2019(ΑΔΑ: ΨΤΚ07Λ7-8ΚΔ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 

το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
14. Την αρ. 2589/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΓ307Λ7-ΛΝΕ) με την οποία 

εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης. 
15. Την μη άσκηση προδικαστικής προσφυγής εντός του προβλεπόμενου διαστήματος κατά της αρ. 

2589/2019 απόφασης. 
16. Την με Α.Π. 725832/13-11-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη προκειμένου να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης. 
17. Την από 20-11-2019 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη μέσω του 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και την από 20-11-2019 έντυπη υποβολή τους στην υπηρεσία μας. 
 

Και επειδή :  

Την 28/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. σε συνέχεια της αρ. 2589/2019 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, της μη άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά αυτής και της με Α.Π. 725832/13-11-2019 πρόσκλησης προς τον προσωρινό 
μειοδότη προκειμένου να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης,  συνήλθε η  
Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των προαναφερθέντων δικαιολογητικών 
του προσωρινού μειοδότη. 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ»  υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας και προσκόμισε εντός 
του διαστήματος των (3) εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα:  
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Α. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (άρθρο 18) του άρθρου 22.1 
1. Ποινικά Μητρώα(18.1.1) (για Α.Ε.) του άρθρου 22.1.1 
2. Ασφαλιστικές ενημερότητες και φορολογική ενημερότητα(18.1.2) του άρθρου 22.1.2.(β1/β2) 
3. Δικαιολογητικά περί μη επιβολής προστίμων(ΣΕΠΕ) (18.1.2Α) του άρθρου 22.1.2.Α 
4. Πιστοποιητικά φερεγγυότητας(Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΓΕΜΗ-ΑΑΔΕ (18.1.5.β), Υ.Δ. περί μη 
λόγων αποκλεισμού (18.1.5.α, γ-η), βεβαιώσεις περί μη επαγγελματικού παραπτώματος (18.1.5.θ) 
του άρθρου 22.1.4 
5. Υ.Δ. περί μη απόφασης αποκλεισμού (18.1.10) του άρθρου 22.1.5 
 
Β. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής (άρθρο 19) του άρθρου 22.2 
1. Για την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 19.1) και για Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα(άρθρο 19.3.α) προσκομίστηκαν τα μελετητικά πτυχία σύμφωνα με το 
άρθρο 22.1.(α)2.2.3 
2. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας - Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας(άρθρο 19.4) του άρθρου 22.2.4 
 
Γ. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου 
1. ΦΕΚ σύστασης, άρθρο 22.3.1 
2. Επικαιροποιημένο κωδικοποιημένο καταστατικό άρθρο, 22.3.2 
3. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, άρθρο 22.3.3 
4. Πρακτικό Δ.Σ., άρθρο 22.3.4 
5. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ περί τροποποιήσεων καταστατικού λύσεως της εταιρείας, άρθρο 22.3.5 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 18,19 της διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο έκδοσής τους και γίνονται δεκτά.  
 
Κατόπιν αυτού η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 
την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (ΑΔΑΜ: 
18PROC004034713 2018-11-20) προεκτιμώμενης αμοιβής 275.834,65 Ευρώ (προ ΦΠΑ) με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, στη μελετητική εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» 
που επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 117.204,09 € (χωρίς ΦΠΑ). 
Την 02/12/2019 η επιτροπή ολοκλήρωσε τη σύνταξη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου το οποίο υπογράφηκε σε (3) αντίγραφα από τα μέλη της. 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1) Την Έγκριση του από 02/12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (ΑΔΑΜ: 18PROC004034713 2018-11-20) προεκτιμώμενης αμοιβής 275.834,65 
Ευρώ (προ ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
2) Την Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» που επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 117.204,09 € (χωρίς ΦΠΑ). 
3) Την Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας. 

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

 
1) Την Έγκριση του από 02/12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (ΑΔΑΜ: 18PROC004034713 2018-11-20) προεκτιμώμενης αμοιβής 275.834,65 
Ευρώ (προ ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
2) Την Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μελετητική εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» που επέδωσε οικονομική προσφορά ποσού 117.204,09 € (χωρίς ΦΠΑ). 
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3) Την Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας. 
 
 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 

 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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