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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 63 538 
 
Συνεδρίαση 78η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3804/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 251028 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 13-12-2018. 
 

Θέμα 47ο 
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της Σύμβασης του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», εργολαβία ΑΠ. 103,, προϋπολογισμού 
12.200.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75067) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
Εξουσιοδότηση  της  Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού  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  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία  
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου . 
  
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 3349 /12-12-2018 εισήγηση της Γενικής 
Δ/νσης Έργων  Αντιπλημμυρικής Προστασίας , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη : 
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- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του άρθρου 7 της εγκεκριμένης Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέματος, στο οποίο αναφέρεται η εφαρμοστέα νομοθεσία  
-του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
-του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «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», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
-της υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018). 
-της υπ’ αριθμ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (Α.Δ.Α. : Ω8Η77Λ7-ΣΧΩ). 

            αφού λάβαμε υπόψη: 
- την υπ’ αριθμ. 676/27-03-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της πράξης 
«Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και 
Μοσχάτου-Ταύρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 
5023454 (ΑΔΑ:Ψ0ΒΨ7Λ7-ΖΘΥ). 
- τη με αριθ. πρωτ. οικ 1277/6-6-2018 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας έγκρισης των  επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο του 
θέματος. 
-την υπ’ αριθ. πρωτ. 1851/3-7-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 
όρων της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του 
θέματος, τη διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τη δημοσίευση της 
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημοσίευση 
της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και την αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση 
στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΜΥΞ7Λ7-9Δ1). 
- τη δημοσίευση της Διακήρυξης του έργου  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  η οποία έλαβε μοναδικό 
κωδικό ΑΔΑΜ: 18PROC003434696. 
- τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης καθώς και γνωστοποίησης αλλαγών –
πρόσθετων πληροφοριών επί της δημοσιευθείσας προκήρυξης σύμβασης στο 
συμπλήρωμα της  Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικούς 2018/S 
134-304581 και 2018/S 136-310361 αντίστοιχα.   

      - το από   10-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος με τα   
συνημμένα του, η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω στο υποσύστημα και η υποβολή των 
ανωτέρω και του φακέλου του υπόψη διαγωνισμού στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 
2729/15-10-2018). 
- την υπ’ αριθ. 3065/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
περί έγκρισης του από 10-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» , εργολαβία Α.Π. 103, προϋπολογισμού 
12.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το οποίο κρίνεται παραδεκτή η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέσο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 
58,98% που αντιστοιχεί σε ποσό 5.270.678,42 € (με το Φ.Π.Α.). (ΑΔΑ: 7Σ6Α7Λ7-Ξ8Π). 
- Το από    7-12-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η 
από 10-12-2018 υποβολή του στο υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με μήνυμα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» ως «εσωτερικό» και η υποβολή του μαζί με τα 
δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατακύρωση της σύμβασης 
του έργου στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής) που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 3349/10-12-2018. 

          Και επειδή:  
1. Με την  υπ’ αριθ. 3065/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε το από 10-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος 
σύμφωνα με την οποία κρίνεται παραδεκτή η οικονομική προσφορά του Οικονομικού 
φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,98 % . 

2. Με  το αριθμ. 3018/7-11-2018 απεστάλη σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ηλεκτρονικά 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ αντίγραφο της ανωτέρω  Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής επί της οποίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

3. Μέσω του υποσυστήματος  η αναθέτουσα αρχή  έστειλε τη με αρ. πρωτ. 3114 οικ./15-11-
2018 στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

4.  Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον εν λόγω οικονομικό φορέα α) στη  
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και β) εντός τριών ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (19-11-2018), σε έντυπη μορφή   σε σφραγισμένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας(αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 
3156/21-11-2018) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.2 (α),(β) και ( γ ) της Διακήρυξης. 

5. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εκ μέρους του ανωτέρω οικονομικού φορέα φάκελος 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στις 5-12-2018 και έντυπα (σφραγισμένος φάκελος στο Πρωτόκολλο της 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. : 3293/5-12-
2018), μετά από ειδοποίηση του Προέδρου της Επιτροπής μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στις 4-12-2018 σύμφωνα με το άρθρο 4 , παρ. 4.2 (γ) της Διακήρυξης. 

6. Σύμφωνα με το  από   7-12-2018  2ο  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  έγινε ο 
έλεγχος  των δικαιολογητικών  του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την  
κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης. 

7.  Σύμφωνα με το από  7-12-2018  2ο Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι με 
βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ο προσωρινός μειοδότης οικονομικός φορέας 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζει η Διακήρυξη 
τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του όσο και κατά το στάδιο υποβολής των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης (άρθρο 23, παρ. 23.2. της 
Διακήρυξης). 

8.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει  την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό 
μειοδότη, οικονομικό φορέα ««ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 
58,98% χαμηλότερη τιμή (άρθρο 14 της Διακήρυξης) που αντιστοιχεί  σε συνολική δαπάνη 
κατά την προσφορά 4.250.547,11 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

 
 

Α.  ΟΜΑΔΑ:                                              1.076.951,99 € 
Β. ΟΜΑΔΑ:                                                  911.506,67 € 
Γ. ΟΜΑΔΑ:                                                  974.678,20 € 
Συνολικό κόστος Εργασιών Σ1 :                2.963.136,86 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%):                                            533.364,63 € 
Σύνολο δαπάνης του Έργου Σ2:                 3.496.501,49 € 
Απρόβλεπτα (9%):                                         314.685,13 € 
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ):                  364.406,78 € 
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%):                    26.906,34 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου Σ3:                  4.202.499,74 € 
Αναθεώρηση :                                                  48.047,37 € 

Συνολική δαπάνη του Έργου:   4.250.547,11 € 
               
9. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.2, της Διακήρυξης, το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής  Διαγωνισμού 

τελεί υπό έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)   προκειμένου να 
κατακυρωθεί η σύμβαση του έργου. 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την Έγκριση του 2ου πρακτικού (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», εργολαβία Α.Π. 103, 
προϋπολογισμού 12.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.250.547,11 € 
(πλέον Φ.Π.Α.).  
με   2ο  προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με οικονομική προσφορά που 
αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης  55,19%. 
και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με οικονομική προσφορά 
που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 52,77%. 

2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 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 (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», εργολαβία Α.Π. 103, 
προϋπολογισμού 12.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.250.547,11 € 
(πλέον Φ.Π.Α.).  
με   2ο  προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με οικονομική προσφορά που 
αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης  55,19%. 
και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με οικονομική προσφορά 
που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 52,77%. 

2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού , μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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