
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ 04.02.2019 

 

Στην Αθήνα, σήµερα τη ∆ευτέρα 04 του µηνός Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, 4ος όροφος, Λιοσίων 22, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση, ύστερα από τη µε Α.Π.034344/31.01.2019 (ηµ/νία γνωστοποίησης: 31.01.2019) 

πρόσκληση του Προέδρου της, µε την εξής σύνθεση: 

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ 

Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ (Αντ/δρος) 

Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ 

Γ.ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 

Ν.ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

Ν.ΠΑΠΑΧΕΛΑ 

Γ.Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ν.ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρέη Γραµµατέα εκτέλεσε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής & Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, κ. Ν.Καρανικόλας. 

∆εδοµένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν: 4 Τακτικά Μέλη (επί συνόλου 10), 1 

Αναπληρωµατικό Μέλος (επί συνόλου 6) και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία. 

Οι απουσιάζοντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, τα Τακτικά Μέλη κ.κ. Α.Γεννηµατάς, Α.Μοντιάνο, Κ.Γιαννοπούλου, 

Σ.Λάµπρου και τα Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. Β.Αγγελόπουλος, Μ.∆ασκαλάκη, Π.Κωνσταντίνου, Ρ.Αξελός, 

Β.Καπερνάρος προσκλήθηκαν νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. 

Το Τακτικό Μέλος κ. Γ.Χ.Αποστολόπουλος προσήλθε στη µε αριθµό 108/2019 πράξη Ο.Ε. και ήταν εκτός 

αιθούσης στη µε αριθµό 118/2019 πράξη Ο.Ε.. 

Το Τακτικό Μέλος κ. Ν.Βαφειάδης προσήλθε στη µε αριθµό 114/2019 πράξη Ο.Ε.. 

 

ΠΡΑΞΗ 114 

 

Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ηµερήσιας διάταξης 26ο θέµα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη από 

16.01.2019 του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοικτής διαδικασίας, µέσω του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ” προϋπολογισµού 

4.200.000,00€ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), που αφορά στην ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη και 

προσωρινό ανάδοχο». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

 

1. Τη µε αριθµό 1016/20.07.2017 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα 

∆ήµου Αθηναίων έτους 2018. 

2. Τις µε αριθµό 77/26.01.2017, 1316/21.09.2017 και 1591/19.10.2017 αποφάσεις ∆.Σ. µε τις 

οποίες εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισµού. 

3. Τη µε αριθµό 1836/23.11.2017 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το τροποποιηµένο σχέδιο 

Προϋπολογισµού ∆ήµου Αθηναίων έτους 2018. 
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4. Τη µε αριθµό Π00139/38924/12.02.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α.∆.Α.Μ. 18REQ002787156 2018-03-12 (εγκεκριµένο πρωτογενές 

αίτηµα). 

5. Τη µε αριθµό 455/17.04.2018 πράξη Ο.Ε. µε την οποία: α) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, β) 

συγκροτήθηκε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και γ) ορίσθηκε ως Γνωµοδοτικό Όργανο για το στάδιο 

εκτέλεσης της σύµβασης του έργου, το Τµήµα Επίβλεψης της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων. 

6. Το υπ’αριθµ.πρωτ. 662/26.06.2018 έγγραφο του Π.Ε.∆.Α.. 

7. Το υπ’αριθµ.πρωτ. 1153/10.07.2018 έγγραφο της Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.. 

8. Το υπ’αριθµ.πρωτ. 15869/12.07.2018 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. 

9. Το από 25.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε τα αποτελέσµατα 

κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.. 

10. Τη µε αριθµό 805/30.07.2018 πράξη Ο.Ε. µε την οποία ορίσθηκε Επιτροπή ∆ιαδικασίας Σύναψης 

∆ηµόσιας Σύµβασης αποτελούµενη από τα Τακτικά Μέλη κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (Πρόεδρος), 

ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΝΑΣΤΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΩΣΤΑΡΗ 

(Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.), ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒΡΑΑΜΙ∆Η (Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.), ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΑΞΗ 

(Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Α.) και τα Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής 

Προέδρου), ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΣΟΥΡΙ∆Η, ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΟΥ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ (Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.), ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΗ (Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.), 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Α.). 

11. Τη διακήρυξη που αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α.∆.Α.Μ. 18PROC003472548 2018-07-24 

και µε την οποία ορίσθηκε η ∆ευτέρα 03.09.2018 ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών. 

12. Τη µε Α.Π. 166177/27.06.2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης η οποία έλαβε Α.∆.Α. Ω7Υ6Ω6Μ-46Γ και 

Α.∆.Α.Μ. 18PROC003471249 2018-07-24 που δηµοσιεύθηκε στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου Αθηναίων. 

13. Τη λίστα µε τις δέκα (10) προσφορές που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (συστηµικός αριθµός 78616) µέχρι την 03.09.2018. 

14. Τη µε αριθµό 1371/13.09.2018 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα 

∆ήµου Αθηναίων έτους 2019. 

15. Το από 28.09.2018 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και 

Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην ανάδειξη µειοδότη και 

προσωρινού αναδόχου. 

16. Τη µε αριθµό 988/08.10.2018 πράξη Ο.Ε. µε την οποία υιοθετήθηκε πλήρως και στο σύνολό του το 

από 28.09.2018 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικών 

Προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

17. Το από 21.11.2018 Ενηµερωτικό Σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς τον µειοδότη και 

προσωρινό ανάδοχο σχετικά µε τις ελλείψεις των υποβληθέντων δικαιολογητικών του, το οποίο 

κατετέθη µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µε το οποίο κλήθηκε εντός 5 ηµερών να υποβάλει όσα 

δικαιολογητικά χρήζουν επικαιροποίησης. 

18. Τη µε αριθµό 1868/22.11.2018 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το τροποποιηµένο σχέδιο 

Προϋπολογισµού ∆ήµου Αθηναίων έτους 2019. 

19. Την από 26.11.2018 αίτηση του µειοδότη και προσωρινού αναδόχου “Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – 

Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ – ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. – ΣΑΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ” περί παράτασης 

της προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών, η οποία κατετέθη µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. 

20. Τη µε αριθµό 1209/03.12.2018 πράξη Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσµίας 

κατά 15 ηµέρες για την υποβολή των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών του µειοδότη και 

προσωρινού αναδόχου. 

21. Το από 16.01.2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην ανάθεση της σύµβασης. 

22. Το µε Α.Π. 026588/25.01.2019 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων, Τµήµα Μελετών, Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού. 

23. Τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού. 

24. Τη µεταξύ των µελών της συζήτηση σύµφωνα µε τα πρακτικά. 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αναβάλει τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 16.01.2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού της ανοικτής διαδικασίας, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ” προϋπολογισµού 4.200.000,00€ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), που 

αφορά στην ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη και προσωρινό ανάδοχο. 

 

Β. Η ∆ιεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων να προσκαλέσει άµεσα τον µειοδότη και 

προσωρινό ανάδοχο “Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ – ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. – ΣΑΤΟΛΙΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ” για εξηγήσεις για το υψηλό ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε για το 

ανωτέρω έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

 

Η καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 
υλοποίησης του εν θέµατι αντικειµένου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ 

Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ  Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ 

Γ.ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ  Ν.ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

Ν.ΠΑΠΑΧΕΛΑ  Γ.Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ν.ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
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