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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 147/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, 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. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
16-01-2020. 
 

Θέμα 54ο 
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο 
«Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 
1.599.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 9729.07.008. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
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. Κοντογιάννη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για 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 όπως ισχύει 
σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).  

4. Το υπ’ αρ. 7/2013 Π.Δ. (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. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019 όπως αυτό καταρτίσθηκε 
και εγκρίθηκε με την αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής. 

7. Την με αρ. πρωτ. 137/2-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΕΧ7Λ7-Γ0Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρειας Αττικής.  

8. Την με αρ. 56/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΚΑ-ΑΙ2) Άδεια Οικοδομής της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. 
Ρέντη, η οποία ισχύει έως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 50 της παρ. 6 του Ν.4495/17, όπως 
διαμορφώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4612/2019 (ΦΕΚ.77Α΄). 

9. Τα τεύχη δημοπράτησης (πλην της διακήρυξης) για το έργο «Αποκατάσταση και ενίσχυση 
 διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 1.599.600,00 ευρώ με το  Φ.Π.Α. 
όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της Α.Σ.Κ.Τ. 

10. Το από 17-05-2018 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. με το οποίο  εγκρίθηκε 
η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης του  έργου. 

11. Την με αρ. 2000/2019 (συνεδρίαση 39η/8-8-2019) (ΑΔΑ ΩΧΞ97Λ7-ΘΝΞ) απόφαση της   
 οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των  όρων 
διακήρυξης και η δημοπράτηση του έργου του θέματος. 

12. Την με αρ. 2559 /2019 (συνεδρίαση 48/15-10-2019) (ΑΔΑ 6ΔΔΞ7Λ7-ΧΗ6) απόφαση της 
 οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της 
 επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.          

13. Το από 13-01-2020 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος 85708 σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των είκοσι 
τεσσάρων (24) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η 
επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. 
RESTORE A.T.E., η οποία αποτελεί τον πρώτο μειοδότη με χαμηλότερη τιμή, προσφέροντας μέση 
έκπτωση πενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό (54,86%).             

          
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση: 

1. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι τόσο στο ΤΕΥΔ όσο και 
στην οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα με α/α 5 του Πίνακα Μειοδοσίας - ΑΞΩΝ 
Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ψηφιακή 
υπογραφή δεν ήταν έγκυρη και επομένως αποκλείεται από τα επόμενα στάδια του 
διαγωνισμού. 

2. Ο οικονομικός φορέας με α/α 13 του Πίνακα Μειοδοσίας - TEMACO A.E. δεν υπέβαλε 
υπεύθυνη δήλωση, η οποία ζητήθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του συστήματος με 
“μήνυμα επικοινωνίας, περί κατοχής των απαιτούμενων πιστοποιητικών της παρ. 22 Ε της 
Διακήρυξης, δεδομένου ότι από το ΤΕΥΔ του δεν προέκυπτε σαφώς η κατοχή και των τριών 
πιστοποιητικών. Επομένως, ο εν λόγω οικονομικός φορέας αποκλείεται από τα επόμενα στάδια 
του διαγωνισμού. 

 
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υπολοίπων είκοσι δύο (22) οικονομικών φορέων πληρούν 

τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 
4. Οι οικονομικοί φορείς ‘KONTOS CONCRETE ATE’ και ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’, προσέφεραν 

την ίδια οικονομική προσφορά, δηλαδή έκπτωση 51,08%, η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει 
δημόσια κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και των προαναφερθέντων 
οικονομικών φορέων για την κατάταξή τους προς τις θέσεις 3 και 4, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. 
της Διακήρυξης, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργίας 
“επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
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5. Η εταιρεία ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ,  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., προσέφερε στον εν 
λόγω διαγωνισμό μέση  έκπτωση  πενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό (54,86%), 
δίνοντας τη χαμηλότερη  τιμή, καλύπτοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο  14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. Την έγκριση του «Πρακτικού Ι» και την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και 
ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 1.599.600,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 9729.07.008 στην εταιρεία ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία προσέφερε 
μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό (54,86%) δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή 
καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

2. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων ‘KONTOS CONCRETE ATE’ και 
‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’, οι οποίοι προσέφεραν την ίδια οικονομική προσφορά, δηλαδή έκπτωση 
51,08%, ενώπιον αυτών και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξή τους στις θέσεις 3 και 4, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της Διακήρυξης, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω 
της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

3. 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. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του «Πρακτικού Ι» και την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και 

ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 1.599.600,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 9729.07.008 στην εταιρεία ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η 
οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό (54,86%) δίνοντας τη 
χαμηλότερη τιμή καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

2. Τη κατάταξη, κατόπιν κλήρωσης, στην τρίτη (3) θέση στον οικονομικό φορέα ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.’  και στην τέταρτη (4) θέση στον οικονομικό φορέα ‘KONTOS CONCRETE ATE’  

3. 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. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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