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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 214/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 48ο  

Έγκριση του πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικό διαγωνισμού της 
Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 
(2020)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
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 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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: 
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Έχοντας υπ’ όψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.  Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

5. Τον ν. 4250/2014 (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» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6. Τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. Το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
8. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
9.      Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

11. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019, Σ.Α.Ε.Π. 585 με κωδικό έργου: 2014ΕΠ58500037 (ως υποέργο). 

12. Την αρ. 3194/2019 ΑΔΑ:(60Ξ37Λ7-ΓΙΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής όπου εγκρίθηκε η διακήρυξη και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσιών του θέματος. 

13. Η αρ. πρωτ. 32603/15-01-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής όπου εγκρίνει την διάθεση 
πίστωσης 74.400,00€.  

14. Τον διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας του θέματος που διεξήχθη την 21-01-2020. 
15. Το πρακτικό της Δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας του θέματος  σύμφωνα με το οποίο: 
         Έλαβαν μέρος οι κάτωθι τρείς (3) οικονομικοί φορείς: 

 
1. ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ΄΄ με ποσοστό έκπτωσης 14,79%  
2. ΄΄ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ με ποσοστό 
έκπτωσης 15,00% και  

3. ΄΄ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ με ποσοστό έκπτωσης 20,00% 
 
Το από 21-01-2020 πρακτικό της Δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας του θέματος 
σύμφωνα με το οποίο η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΕΡΑ ΑΤΕ» ανέρχεται στο ποσό των 
59.520,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά. 
 
Και επειδή  

 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΕΡΑ ΑΤΕ» ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00 

ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με τους όρους της Διακήρυξης. 
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εισηγούμεθα 

 
1. Την έγκριση του από 22-01-2020 πρακτικού του διεξαχθέντος διαγωνισμού της παροχής 

υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡ15 (2020)», εκτιμώμενης δαπάνης 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.). 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον μειοδότη «ΙΕΡΑ 
ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 20,00% και οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο ποσό 
των 59.520,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
1. Την έγκριση του από 22-01-2020 πρακτικού του διεξαχθέντος διαγωνισμού της παροχής 

υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡ15 (2020)», εκτιμώμενης δαπάνης 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.). 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον μειοδότη «ΙΕΡΑ 
ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 20,00% και οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 
59.520,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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