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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 326/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 43ο  

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ Η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 2018ΕΠ58500008 ως υποέργο), προϋπολογισμού 1.498.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Οριστική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου. 
 
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 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 στην κα Μένη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)» για όσα άρθρα ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 

6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

9. Το άρθρο 1 (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων) του 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τΑ΄/26-03-2014)."Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις"  

10. Το άρθρο 59 (Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια 
έργα) του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ157/τΑ'/04-08-2014) "Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" 
και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 

11. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

12. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών 
του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών. 

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841/τΒ΄/29-12-2017) Απόφαση του Υπουργού    
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου 
μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων παρ. 8.(η) του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016». 

14. Την χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 585 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΕΠ58500008 ως υποέργο, 
σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

15. Την υπ’ αριθμ. 2460/03.10.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η δημοσίευση αυτής και η 
ηλεκτρονική δημοπράτηση του  έργου του θέματος. 

16.  Την υπ’ αριθμ. 3037/10.12.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού η εταιρεία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».  

     Και αφού λάβετε υπόψη: 
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1. Την υπ’ αριθμ. 11864/08.01.2020 πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη, με την οποία η 
Δ.Δ.Μ.Υ. ζήτησε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Στις 16.01.2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ αλλά και στο 
πρωτόκολλο της Δ.Δ.Μ.Υ., η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε το 
φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3. Το από 30.01.2020 2ο πρακτικό του διαγωνισμού της Ε.Δ., μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του «(υπο)φακέλου δικ/κών κατακύρωσης», σύμφωνα με το οποίο 
διαπιστώθηκε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, καλύπτουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 23.2-23.10 του άρθρου 23 της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 
 

Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΒΙΒΆΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:  

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. ελέγχου δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες 
εργασίες άρσης επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» 

2. Την οριστική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου στην εταιρεία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με χαμηλότερη τιμή 565.328,06 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ποσοστό 
έκπτωσης 58,09%), που με το ΦΠΑ 24% (135.678,73€) ανέρχεται στο τελικό ποσό των 
701.006,79€  και 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. ελέγχου δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες 
εργασίες άρσης επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» 

2. Την οριστική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου στην εταιρεία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με χαμηλότερη τιμή 565.328,06 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ποσοστό 
έκπτωσης 58,09%), που με το ΦΠΑ 24% (135.678,73€) ανέρχεται στο τελικό ποσό των 
701.006,79€  και 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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