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Συνεδρίαση 12η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 523/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-03-2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ . ,  στο Κατάστημα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 40865 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 01-03-2016. 

Θέμα 34ο  
Υποβολή πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»»,, συνολικού προϋπολογισμού 6.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Νερούτσου Μαρία 

 Λεβέντη Αγγελική 

 Δανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μοίρας Ιωάννης 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. Κυραλίδης Χρήστος, εκπρόσωπος της εταιρείας 
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και Ζαφειρόπουλος Διονύσιος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Σάββα, 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». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11). 
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  
5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (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». 
6. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων  
(ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 
8. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
10. Την Α.Π. 1473/30-04-2015 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής για την ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ- 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» με κωδικό MIS 505662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική". 
11. Την αρ. πρωτ. 154627/25-08-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, πλην της Διακήρυξης, του έργου του 
θέματος. 
12. Την υπ’ αρ. 1901/2015 (Συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.  
13. Την υπ’ αρ. 2322/2015 (Συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
14. Τον από 17-11-2015 διαγωνισμό και την ανακοίνωση Νο1 του Προέδρου της Ε.Δ. βάσει της 
οποίας ολοκληρώθηκε αυθημερόν ο έλεγχος των δέκα (10) πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας 
προσφορών, ο έλεγχος των υπόλοιπων δώδεκα (12) προσφορών θα συνεχιζόταν την 18-11-
2015 και ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 17/2010 της Γ.Γ.Δ.Ε, θα ακολουθούσε η διαπίστωση της 
εγκυρότητας των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων με την 
αποστολή σχετικών εγγράφων στα αντίστοιχα ταμεία και τράπεζες, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία του διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 
15. Την από 18-11-2015 ανακοίνωση Νο2 του Προέδρου της Ε.Δ. βάσει της οποίας 
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του συνόλου των προσφορών και εκκρεμούσε η διαπίστωση της 
εγκυρότητας των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολής συμμετοχής.  
16. Το αρ. πρωτ. 240163/09-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας 
Νήσων προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τους διαγωνιζόμενους με το οποίο τους 
ενημέρωσε για τον χρόνο ολοκλήρωσης του έλεγχου των κατατεθειμένων προσφορών και την 
κατάρτιση του πίνακα μειοδοσίας.  
17. Το από 10-12-2015 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: 

 Έλαβαν μέρος είκοσι δύο (22) διαγωνιζόμενοι. 

 Απορρίφθηκε η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
διότι στην προσφορά της δεν συμπεριέλαβε βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική 
ικανότητά της, ως όφειλε βάσει του αρ. 23.3 της Διακήρυξης. 

 Απορρίφθηκε η προσφορά της διαγωνιζόμενης Κ/Ξ «Κ/Ξ ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. - ΗΡΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» διότι στην προσφορά της δεν συμπεριέλαβε βεβαίωση 
τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητά της, ως όφειλε βάσει του αρ. 23.3 της 
Διακήρυξης.  

 Οι προσφορές όλων των υπολοίπων, είκοσι (20) διαγωνιζόμενων, μετά και τον έλεγχο 
εγκυρότητας των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, έγιναν δεκτές. 

 Καταρτίστηκε ο πίνακας μειοδοσίας βάσει του οποίου η εταιρεία με την επωνυμία  
«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τρία και σαράντα 
πέντε τοις εκατό (53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου, προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 
και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Ν. 3669/08. 
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13. Την από 10-12-2015 ανακοίνωση Νο3 του Προέδρου της Ε.Δ. βάσει της οποίας οι 
διαγωνιζόμενοι μπορούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την επόμενη της σχετικής ανακοίνωσης, 
να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους. 
14. Την από 15-12-2015 (αρ. πρωτ. 244344/15-12-2015 Δ/νσης Τεχνικών Έργων) ένσταση της 
«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά του από 10-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 244344/21-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβίβασε την 
προαναφερθείσα ένσταση στην Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Πειραιά & Νήσων και ζήτησε τις απόψεις 
της. 
16. Την από 27-01-2016 Γνωμοδότηση της Ε.Δ. επί της ένστασης βάσει του άρθρου 4.1 παρ. η 
της Διακήρυξης.  
17. Το αρ. πρωτ. 16207/27-01-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Νήσων προς την Νομική 
Υπηρεσία με το οποίο διαβίβασε την από 27-01-2016 γνωμοδότηση της Ε.Δ.   
18. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα το Νομικό Γραφείο Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων δεν έχει 
αποστείλει απόψεις λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Σύμφωνα με την από 27-01-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού: 
α)  Η από 15-12-2015 ένσταση ασκήθηκε παραδεκτώς. 
β) Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης ότι η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» πρέπει να 
αποκλειστεί καθότι στην υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε, δεν δήλωσε ότι είναι σε θέση να 
αποδείξει την φορολογική ενημερότητα που δηλώνει ότι έχει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 
εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, διότι: 

 Η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» στην προσφορά της υπέβαλε την αρ. πρωτ. 
Δ15/21422/2015/16-09-2015 ενημερότητα πτυχίου με ισχύ έως την 22-09-2016. Κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού είχε λήξει η φορολογική ενημερότητα που αναγραφόταν στην 
ενημερότητα πτυχίου και ως εκ τούτου συνυπέβαλε βάσει του αρ. 23.2.1 της διακήρυξης, 
υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 17-11-2015, δηλαδή την ημέρα του διαγωνισμού, ότι 
είναι φορολογικά ενήμερη.  

 Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρεία, υπέβαλε με την προσφορά της, αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας με το οποίο αποδεικνύει ότι την ημέρα του διαγωνισμού είναι 
φορολογικά ενήμερη και εν τοις πράγμασι υπερκαλύπτει τον τυπικό όρο που προβλέπεται από 
την διακήρυξη.  
γ) Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης ότι η εγγυητική επιστολή της «ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ» δεν δύναται να θεωρηθεί έγκυρη καθώς γεννάται σύγχυση από την λανθασμένη 
αναγραφή του τίτλου του έργου, διότι: 
Η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» προσκόμισε την ΑΡΙΘΜ. 1684570/23-10-2015 (Ε.Τ.Α.Α.-
ΤΣΜΕΔΕ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον εν λόγω διαγωνισμό με αναγραφόμενο 
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ». 
Στο αρ. 11 παρ. 1 της διακήρυξης αναγράφεται ότι:  
Ο τίτλος του έργου είναι:  
Υποέργο 1: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και 
κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγιειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα 
Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα» 
Στο αρ. 15 παρ. 2 της διακήρυξης αναγράφεται ότι: 
«Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν 
οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση». 
Γίνεται πάγια δεκτό από την νομολογία ότι το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής 
επιδέχεται ερμηνεία ώστε να μην αποτελεί λόγο αποκλεισμού η εσφαλμένη αναγραφή 
στοιχείων της όπως ο τίτλος του έργου, αν από τα λοιπά στοιχεία προκύπτει χωρίς αμφιβολία 
ότι η εγγυητική επιστολή αφορά το προκηρυσσόμενο έργο. Ειδικότερα, πλημμέλειες της 
εγγυητικής επιστολής είναι ουσιώδεις μόνο αν από το περιεχόμενό της καταλείπονται 
αμφιβολίες σχετικά με την έκταση της δέσμευσης του εγγυητή (βλ. Ελ. Συν. Αποφ. VI Τμημ. 
294/2010). Επομένως λανθασμένη αναγραφή του τίτλου του έργου ή της αρχής στην οποία 
απευθύνεται, ή αναγραφή του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης και όχι της επωνυμίας της 
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κατ’ αρχήν δεν αποτελούν ουσιώδεις πλημμέλειες (βλ. Ελ. Συν. Αποφ. VI Τμημ. 3557/2009). 
Για τους ανωτέρω λόγους και δεδομένου ότι από τα υπόλοιπα στοιχεία της εγγυητικής 
επιστολής (ημερομηνία διαγωνισμού και ποσό) προκύπτει σαφέστατα ότι αυτή αφορά το 
συγκεκριμένο έργο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» καθότι δεν δημιουργείται καμία σύγχυση σχετικά με το αν 
αυτή αφορά το δημοπρατούμενο έργο. 
δ) Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης ότι πρέπει να απορριφθεί η προσφορά της 
εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση ασφαλιστής ενημερότητας για 
έργο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενημερότητα πτυχίου του, διότι: 
Η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» προσκόμισε στον διαγωνισμό την ΑΠ.ΠΡΩΤ. 
Δ15/21422/2015/16-09-2015 ενημερότητα πτυχίου στην οποία αναγράφεται ότι η 
συγκεκριμένη εταιρεία έχει ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης και έργων με λήξη 02-03-
2016. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω επιχείρηση κάλυψε τους όρους της παρ. 23.2.1 της 
διακήρυξης αποδεικνύοντας ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε όρος στην 
διακήρυξη που να υποχρεώνει τον διαγωνιζόμενο να δηλώσει τυχόν έργα που εκτελεί όταν 
αυτά δεν αναφέρονται στην ενημερότητα πτυχίου. Επίσης είναι προφανές, ότι η Ε.Δ. δεν είναι 
σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό των έργων που εκτελεί κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους 
την ημερομηνία της δημοπράτησης. Δέσμια υποχρέωση της Ε.Δ. είναι η εκπλήρωση από τους 
διαγωνιζόμενους των όρων της διακήρυξης. Η διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με 
την υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απέδειξε ότι διαθέτει το επαγγελματικό προσόν του 
άρθρου 22 όσον αφορά στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για την καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της.  
ε)  Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόρριψη, άνευ άλλου τινός, 
της προσφοράς όταν αυτή είναι πρώτη στη σειρά μειοδοσίας όπως συμβαίνει και στην 
παρούσα περίπτωση, αντιβαίνει πρόδηλα στην αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία 
επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, αποφεύγοντας να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ανεπιεικείς ή απλώς 
δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές (βλ. Ελ. Συν. Ε’ Κλιμ. 234/2015, Ελ. Συν. VI Τμ. 6070/2015, 
πρβλ. 1786/2011, 3083,2725/2010, 3005/2014). Με αυτήν την κρίση του, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο επιχειρεί να θέσει φραγμούς στην χωρίς σημαντικό λόγο ακύρωση διαγωνιζομένων, 
όταν αυτή στηρίζεται σε ανεπιεικείς και δογματικές ερμηνείες των όρων της διακήρυξης, ιδίως 
όταν αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του πρώτου μειοδότη με συνεπακόλουθο 
την αυτονόητη οικονομική βλάβη του δημοπρατούντος και κατ’ επέκταση του δημοσίου 
συμφέροντος. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της από 15-12-2015 ένστασης, 
στο σύνολό της καθότι: 

 Η διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» δεν παραβίασε την απαίτηση του άρθρου 
23.2.1 της διακήρυξης αλλά αντιθέτως, εκπλήρωσε τον συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης 
αποδεικνύοντας ότι την ημέρα του διαγωνισμού ήταν φορολογικά ενήμερη. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» έγινε δεκτή από την 
Ε.Δ. καθότι δεν δημιουργεί καμία σύγχυση σχετικά με το αν αυτή αφορά το δημοπρατούμενο 
έργο. 

 Η διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με την υποβολή της ενημερότητας πτυχίου 
απέδειξε ότι διαθέτει το επαγγελματικό προσόν του άρθρου 22 όσον αφορά στην εκπλήρωση 
της υποχρέωσης για την καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
1. Την απόρριψη της από 15-12-2015 ένστασης της «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στο σύνολό της. 
 
2. Την έγκριση του από 10-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
 
3. Την κατακύρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»»   
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στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 
πενήντα τρία και σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου, ήτοι 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 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 απόρριψη της από 15-12-2015 ένστασης της «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στο σύνολό της. 
2. Την έγκριση του από 10-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
3. Την κατακύρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»»   
στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα 
τρία και σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου, ήτοι προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του Ν. 3669/08. 
4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
       Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Δανάκος Χριστόφορος 
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