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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2212/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 53ο  
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Tο άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «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». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών 
του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 177/2021  (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2022. 

8.  Την  υπ΄ αριθμ. 598417/15-7-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση 
δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την 
εκτέλεση του υποέργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2017ΜΠ08500000 και τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» της ΣΑΜΠ 085 του 
Π.Δ.Ε. 

9.  Τον φάκελο την μελέτης του θέματος, που  συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

10.  Την με αρ. πρωτ. 150968/22-2-2022 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος 
της μελέτης του θέματος. 

11. Την υπ’ αριθμ. 418/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την 
έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού για την ανοικτή 
διαδικασία δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 2) της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.  

12. Την υπ’ αριθμ. 720/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

13. Την  διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
Ν4412/2016.  

14. Το γεγονός ότι η  Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 14-4-2022 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών την  20-4-2022. 

15. Την υπ’ αριθμ. 1561/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί 
έγκρισης του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού. 

16. Το από 23/9/2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε για έγκριση 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 23/9/2022, 
στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την πρόσκληση του οικονομικού φορέα «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & 
ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ - ΜΕΑΣ ΑΕ - ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.» όπως αιτιολογήσει την προσφορά της ως 
ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21.3 της διακήρυξης. 

 
Και επειδή: 

• Στο 2ο Πρακτικό της, η Επιτροπή Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή να προσκαλέσει τον 
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οικονομικό φορέα «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ - ΜΕΑΣ ΑΕ - ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.» όπως 
αιτιολογήσει την προσφορά του ως ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 21.3 της διακήρυξης και το Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 
69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016.   

 
▪ Σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: «Όταν οι προσφορές φαίνονται  
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής 
εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η  προσφορά του απορρίπτεται ως 
μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής». 
 
▪ Σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 5α του Ν. 4412/2016: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως 
ασυνήθιστα  χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που 
υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 
ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 
προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το 
ως άνω όριο». 
 
▪ Σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4412/16 οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να 
αφορούν ιδίως: 
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών,  
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση 
του έργου,  
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 
προσφέροντα,  
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 89,  
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,  
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 89.  
 
▪ Στα έγγραφα της Σύμβασης, και ειδικότερα στα Τεύχη Προεκτιμώμενων Αμοιβών και 
Συγγραφής Υποχρεώσεων, αναφέρονται οι απαιτήσεις των μελετών που θα πρέπει να 
υποβληθούν, ο τρόπος υπολογισμού των προεκτιμώμενων  αμοιβών  και οι υποχρεώσεις 
του αναδόχου, για τις οποίες ο Οικονομικός Φορέας επίσης καλείται να δώσει εξηγήσεις. 
 
▪ Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 της διακήρυξης:  «Για την αξιολόγηση των προσφορών 
που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Οι 
παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, 
αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να 
μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η αποδοχή ή απόρριψη των 
εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. ». 

Σας διαβιβάζουμε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
αιτούμαστε 

1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art89_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art89_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art131
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art89_1
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ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  
προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

2. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ - ΜΕΑΣ ΑΕ - 
ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.», να αιτιολογήσει την προσφορά του ως ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρου 21.3 της διακήρυξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88  του ν. 4412/2016. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής να αποστείλει την 
σχετική πρόσκληση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα.  

4. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προϋπολογισμού 60.000,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

2. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ - ΜΕΑΣ ΑΕ - 
ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.», να αιτιολογήσει την προσφορά του ως ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 21.3 της διακήρυξης, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88  του ν. 4412/2016. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής να αποστείλει 
την σχετική πρόσκληση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα.  

4. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  

απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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