
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2184/2017 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 29-08-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.µ, στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 172069 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 24-08-2017. 

Θέµα 9ο   
Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» προϋπολογισµού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). Β) Ανάθεση της 
σύµβασης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» προϋπολογισµού 4.750.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ) στον οικονοµικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 63,73%, 
που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 1.766.147,24 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Γ) Εξουσιοδότηση 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα 

• Αλεξίου Αθανάσιος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Χρυσικός Φώτιος 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεταξά Ειρήνη 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική 

• Τζίβα Αιµιλία  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος  

• Βρύνα Φωτεινή 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Αδαµοπούλου Αικατερίνη 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, 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΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθµ. 109290/39629 του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
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438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί ∆ηµοσίων 
Έργων. 

4. Την υπ’ αριθµ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων για το οικονοµικό έτος 2017. 

5. Την υπ’ αριθµ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2017. 

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 43242/28-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την 
πληρωµή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.02.067, του 
ειδικού φορέα 02.072). 

7. Την µελέτη του θέµατος, η οποία εκπονήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, η οποία αποτελείται από : Τεχνική έκθεση, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια, ΦΑΥ,ΣΑΥ. 

8. Την υπ’ αριθµ.  89/2017 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Νέας Ιωνίας σχετικά µε την 
αποδοχή της µελέτης και των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν βάσει αυτής. 

9. Την υπ’ αριθµ. 1282/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της ∆ιακήρυξης, της Οικονοµικής Προσφοράς και της 
περίληψης  ∆ιακήρυξης και η αποστολή της περίληψης ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον 
Ελληνικό  Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ.’ αριθµ. 1911/2017 (Α∆Α:Ω0Ν27Λ7-ΓΤΣ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισµού του 
έργου.  

11. Το διαγωνισµό του έργου που διεξήχθη στη 3-8-2017 στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την µε αρ. Πρωτ. 163569/3-8-2017 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
µε την οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

 

Και επειδή : 

Α. Την 3η Αυγούστου 2017, ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου προκειµένου να παραλάβει και αξιολογήσει τις προσφορές 
που υπεβλήθησαν για το διαγωνισµό  του έργου του θέµατος.  

Σύµφωνα µε το Πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισµού (που υπεβλήθη µε την από 3-8-2017 
Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), έλαβαν µέρος δέκα (10) οικονοµικοί 
φορείς οι οποίοι κατέθεσαν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσής τους στον συνηµµένο 
πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι).  
 
Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών έγινε 
καταγραφή των δικαιολογητικών που περιείχαν οι φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
δέκα (10) οικονοµικών φορέων, σε ισάριθµα έντυπα που αποτελούν το Παράρτηµα Α και 
αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού.  
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από την Πρόεδρο 
και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα 
οποία επίσης καταχωρήθηκαν στον προαναφερθέντα ΠΙΝΑΚΑ Ι.  
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 
αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας στις οικονοµικές προσφορές των δέκα (10) 
συµµετεχόντων, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς 
(Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016. Ο έλεγχος οµαλότητας 
αποτυπώνεται σε ισάριθµα έντυπα που αποτελούν το Παράρτηµα Β και αναπόσπαστο µέρος 
του πρακτικού. 
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Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 
πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 
της διακήρυξης την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
µειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίστατο στον έλεγχο της ορθής 
συµπλήρωσης και υποβολής τους.  

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε αυθηµερόν και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη 
αυθηµερόν σε έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο στ) του άρθρου 4.1 της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής, σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων του παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

1 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΤΕΚΑ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

48,22% γίνεται δεκτή. 

2 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΩΡΙΩΝ ΑΤΕΕΒΒΞΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

60,22% γίνεται δεκτή. 

3 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

51,00% γίνεται δεκτή. 

4 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

54,36% γίνεται δεκτή. 

5 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

43,00% ∆ΕΝ γίνεται 
δεκτή. 

6 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

63,73% γίνεται δεκτή. 

7 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

∆ΑΜΩΝ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

58,81% γίνεται δεκτή. 

8 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΕΛΤΕΡΓΑ ΕΤΕ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

60,43% γίνεται δεκτή. 

9 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

57,72% γίνεται δεκτή. 

10 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

62,97% γίνεται δεκτή. 

 

• Η προσφορά του οικονοµικού φορέα «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ»  δεν έγινε δεκτή και 

απορρίφθηκε καθόσον δεν έχει υποβάλλει έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 

διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 15 της ∆ιακήρυξης.  

Η επιτροπή διαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω έκρινε ότι γίνονται δεκτοί οι 
παρακάτω εννέα  (9) συµµετέχοντες και σύµφωνα µε τον  ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του 1ου πρακτικού της 
η σειρά µειοδοσίας είναι η ακόλουθη: 

 

1 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

63,73% γίνεται δεκτή. 

2 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

62,97% γίνεται δεκτή. 

3 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΕΛΤΕΡΓΑ ΕΤΕ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

60,43% γίνεται δεκτή. 

4 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΩΡΙΩΝ ΑΤΕΕΒΒΞΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

60,22% γίνεται δεκτή. 

5 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

∆ΑΜΩΝ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

58,81% γίνεται δεκτή. 

6 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

57,72% γίνεται δεκτή. 

7 Η προσφορά του οικ. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό 54,36% γίνεται δεκτή. 
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φορέα Μ.Ε. 

8 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

51,00% γίνεται δεκτή. 

9 Η προσφορά του οικ. 
φορέα 

ΤΕΚΑ ΑΕ µε ποσοστό 
Μ.Ε. 

48,22% γίνεται δεκτή. 

 

Συνεπώς προσωρινός µειοδότης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ »  
προϋπολογισµού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), είναι ο οικονοµικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» 
µε ποσοστό µέσης έκπτωσης  63,73%, που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 
1.766.147,24 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που αναλύεται ως εξής:  

 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 1.246.179,38 
€ 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ) : 224.312,29 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ∆Ε : 1.470.491,67 
€ 

Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ∆Ε) : 220.573,75 € 

Σύνολο Εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) : 1.690.065,42 
€ 

Απολογιστικά  72.222,78 € 

Αναθεώρηση : 2.859,64 € 

Σύνολο ∆απάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ  : 1.766.147,24 
€ 

 

Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δακτυλογραφήθηκε και υπεγράφη από τα µέλη της 
στις         03-08-2017 και υπεβλήθη µε Αναφορά του Προέδρου της στην Αναθέτουσα Αρχή για 
έγκριση (Αρ. Πρωτ. 163569/3-8-2017). 

Β. Ο συναγωνισµός για τον υπόψη διαγωνισµό κρίνεται επαρκής. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

1. Την έγκριση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
2. Την ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ »  
προϋπολογισµού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)) στον οικονοµικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» µε 
ποσοστό µέσης έκπτωσης  63,73%, που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 
1.766.147,24 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που αναλύεται ως εξής:  

 
 
 
 

  

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 1.246.179,38 € 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ) : 224.312,29 € 
Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ∆Ε : 1.470.491,67 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ∆Ε) : 220.573,75 € 
Σύνολο Εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) : 1.690.065,42 € 
Απολογιστικά  72.222,78 € 
Αναθεώρηση : 2.859,64 € 
Σύνολο ∆απάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ  : 1.766.147,24 € 
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3. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
2. Την ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ Ν. 

ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ»  προϋπολογισµού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)) στον οικονοµικό φορέα 
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» µε ποσοστό µέσης έκπτωσης  63,73%, που αντιστοιχεί σε 
οικονοµική προσφορά 1.766.147,24 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που αναλύεται ως εξής:  

 
 
 
 

  

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά 
(Σπ) 

: 1.246.179,38 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ) : 224.312,29 € 
Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ∆Ε : 1.470.491,67 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ∆Ε) : 220.573,75 € 
Σύνολο Εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) : 1.690.065,42 € 
Απολογιστικά  72.222,78 € 
Αναθεώρηση : 2.859,64 € 
Σύνολο ∆απάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ  : 1.766.147,24 € 
   

3. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

 
Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
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