
 
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1513/2015 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/07/2015,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:15μ.μ . ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης. 
Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της  και η υπ΄ 
αριθ. πρωτ.  143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, 
στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.  

 
Θέμα 22o  

Α)Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας», προϋπολογισμού 100.000,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Β). Κατακύρωση του διαγωνισμού και Γ. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. 
Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Δημάκος Δημήτρης 

 Μοίρας Ιωάννης 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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2. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» Ν1418/84 , ΠΔ609/86 όπως 

τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
3. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013. 
4. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ /8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».    
5. Τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΠΔ 145/10) ΦΕΚ 238/Α΄ / 27-12-10 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2494/Β΄ / 04-11-11. 
6. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 
7. Την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)  της Δ/νσης Νομοθετικού 

Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
8. Το αρ. πρωτ. 3057/2-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Αττικής με το οποίο τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ» με αρ. πρωτ. 1352/03-08-2013 
(και στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 085/8 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ08580053) και εντάσσει το έργο 
του θέματος ως υποέργο 6 της ανωτέρω πράξης. 

9. Το αρ. πρωτ. 790/03-03-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών Δημοπράτησης  
και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο του θέματος.     

10. Την αρ. πρωτ. ΤΕ 45631/842/06-03-2015 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης – Τευχών Δημοπράτησης 
του έργου : «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας» της 
πράξης και κωδικό ΜΙS 383446 συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ ( με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) 

11. Την αρ. 754/2015 (ΑΔΑ: 7Β867Λ7-Κ7Τ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής που αφορούσε την έγκριση : α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, , β) Την αποστολή 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και γ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας» προϋπολογισμού 
100.000,00€ (με  αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

12. Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την 03-06-2015. 
 
και επειδή 
 Την 3η Ιουνίου 2015 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. 
Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και 
παρέδωσαν στην επιτροπή τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται από τη Διακήρυξη 
Δημοπρασίας του υπόψη Έργου για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το 
επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε (ονοματεπώνυμο και 
αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθμησε κατά σειρά παραδόσεως και τον μονόγραψε 
και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κήρυξε 
τη λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .  
Ο Πρόεδρος του διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν 
αφίχθησαν ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 4.1 για τη Δημοπρασία του υπόψη έργου. 
Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, η Επιτροπή μονόγραψε 
και κατέγραψε στον πίνακα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια αποσφράγισε 
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο.  
Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά),  ο οποίος  συνοδεύει το πρακτικό της.(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) 
Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπίστωσε: α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 4.1 της Διακήρυξης, β) την έγκυρη 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της Διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. 
Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο  24.2 ). 
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Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)) στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων,. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης και η Επιτροπή διόρθωσε με κόκκινο χρώμα 
σύμφωνα  με το ολογράφως προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης τις οικονομικές προσφορές όπου 
αυτό ήταν αναγκαίο..   
Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) 
της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή της αρ.πρωτ. ΤΕ123453/2769οικ./16/6/2015 επιστολής 
προς την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με την εγκυρότητα της εγγυητικής συμμετοχής και του 
ηλεκτρονικού ελέγχου για τις υπόλοιπες εγγυητικές συμμετοχής από το επίσημο διαδικτυακό τόπο του 
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ :   

και λαμβάνοντας υπόψη: 
- Τις αρ. πρωτ. 55621, 55590,55585, 55580, 55575, 55614/16-06-15 Βεβαιώσεις εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών ΕΤΑΑ Αθήνας, και  
- Την από 18-06-2015 απάντηση της Τράπεζας Κύπρου με την οποία βεβαιώνεται η εγκυρότητα  

της εγγυητικής επιστολής.    
 
 Η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την 
Διακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής: 
 

1. Η προσφορά της “ΝΕΜΕΣΙΣ” με ποσοστό έκπτωσης 60,00% γίνεται δεκτή. 
2. Η προσφορά της “ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 55,00% γίνεται δεκτή. 
3. Η προσφορά της “Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 51,00% γίνεται δεκτή. 
4. Η προσφορά του “ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με ποσοστό έκπτωσης 43,00% γίνεται δεκτή. 
5. Η προσφορά της “ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 36,00% γίνεται 

δεκτή. 
6. Η προσφορά του “ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΗ” με ποσοστό έκπτωσης 30,00% γίνεται δεκτή. 
7. Η προσφορά του “ΒΗΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με ποσοστό έκπτωσης 28% γίνεται δεκτή. 
 
Η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 

μειοδότης του έργου «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας» 
προϋπολογισμού 100.000,00€ (με  αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),είναι η εταιρεία: “ΝΕΜΕΣΙΣ” που 
επέδωσε  ποσοστό έκπτωσης 60,00% . 

Με το αρ. πρωτ. Τ.Ε. 126082/2834/22-06-2015 γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η 
ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος.  
Παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα των πέντε ημερών χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις κατά του 
πρακτικού της δημοπρασίας. 
Η προσκομισθείσα από τον προσωρινό μειοδότη “ΝΕΜΕΣΙΣ” εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα έλεγχο είναι έγκυρη. 
Η οικονομική προσφορά της εταιρείας “ΝΕΜΕΣΙΣ” με ποσοστό έκπτωσης 60,00% ικανοποιεί τους 
όρους της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής δημοσίου  έργου σύμφωνα με τον Ν.3669/08  
και είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.  
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
1.   Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του 

έργου: «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας»  
προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2.  Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου 
Ύδρευσης Δήμου Παιανίας» προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), στην εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” που επέδωσε ποσοστό έκπτωσης 60,00% και 
οικονομική  προσφορά 40.000,00€ (με  αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως 
εξής:  

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 23.689.76 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    4.264,16 
Άθροισμα 27.953,92 
Απρόβλεπτα  15%     4.193,09 
Άθροισμα 32.147,01 
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Αναθεώρηση 373,32 
Σύνολο     32.520,33 
Φ.Π.Α.    (23%) 7.479,67 
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) : 40.000,00 

 
     Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 
55,00%  και  
     3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 
51,00%. 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 

«Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παιανίας»  προϋπολογισμού 
100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου 
Ύδρευσης Δήμου Παιανίας» προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
στην εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” που επέδωσε ποσοστό έκπτωσης 60,00% και οικονομική  προσφορά 
40.000,00€ (με  αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής:  
Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 23.689.76 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    4.264,16 
Άθροισμα 27.953,92 
Απρόβλεπτα  15%     4.193,09 
Άθροισμα 32.147,01 
Αναθεώρηση 373,32 
Σύνολο     32.520,33 
Φ.Π.Α.    (23%) 7.479,67 
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) : 40.000,00 

 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 55,00%  
και 3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 51,00%. 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
     Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία  
Δανάκος Χριστόφορος 
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