
                   
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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1888/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 18-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 147578 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 13-07-2017. 

Θέμα 3o 

α. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Κατασκευή 
δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος ¨Βρυσάκι¨ για την αντιπλημμυρική προστασία της 
Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
β. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 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.: 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Βρύνα Φωτεινή  
Το αναπληρωματικό μέλος κα: 

• Νερούτσου Μαρία 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Λεβέντη Αγγελική 

• Μεταξά Ειρήνη 

• Χριστάκη Μαρία 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Δημάκος Δημήτρης  

• Σαπουνά Αγγελική  

• Τζίβα Αιμιλία 

• Καράμπελας Κωνσταντίνος  

• 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, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αρ πρωτ. 140205/3251/11-7-2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
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1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ238τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44403 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ2494τ.Β΄/04-11-2011). 

3. Την αρ. 109290/39629 / 23-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ4251τ.Β΄ / 29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. 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. 

5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τα ισχύοντα άρθρα του  Ν.3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν σήμερα. 
6. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 
7. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157)  «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
σήμερα. 
8. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
9. Την υπ. αρ. 393/22-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 (το 
υπόψη έργο έλαβε  ΚΑΕ 9775.05.017).   
10. Την αρ. 904/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη 
του διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
11. Την αρ. 1505/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η επιτροπή 
διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
12. Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την 29-06-2017.   
 
Και επειδή  

Την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος.  
Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε είτε ενώπιων της (δύο (2) 
προσφορές) είτε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, 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 στον πίνακα Ι περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης και 
κήρυξε τη λήξη της παραλαβής (10:15 π.μ.), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 96 του 
Ν. 4412/2016 (Πίνακας Εκπροσώπησης). 

Ο Πρόεδρος μετά την λήξη της δημοπρασίας του διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία 
πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι αφίχθησαν ταχυδρομικώς και εμπρόθεσμα δέκα πέντε (15) 
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 ΙΙ) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της εγκεκριμένης διακήρυξης. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο (Πίνακας ΙΙΙ).  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Κατόπιν εφάρμοσε τον έλεγχο ομαλότητας 
δηλαδή την μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 
Ν.4412/2016 και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές (Πίνακα ΙV) κατά 
σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά),  ο οποίος  συνοδεύει το πρακτικό.  

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών 
(άρθρο 98 του Ν. 4412/16) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε 
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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.  

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 εγγράφων προς τα Πιστωτικά 
ιδρύματα (εκτός του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αθηνών) έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο 
διαγωνισμό.   

και λαμβάνοντας υπόψη: 
- Τις αρ. πρωτ. 96806, 96813, 96818, 96822, 96824, 96825, 96826, 96827, 96830, 96834, 

96837, 96838, 96840 και 96841 / 30-06-17 βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αθήνας (ελήφθησαν διαδικτυακά).  

- Το αρ. πρωτ. 361/ 30-06-2017 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης βεβαίωση 
εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 

- Το αρ. πρωτ. 170 / 30-06-2017 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Λειβαδιάς βεβαίωση εγκυρότητας 
εγγυητικής επιστολής. 

- Το από 30-06-2017 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής 
επιστολής. 
διαπίστωσε την εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων.  
 Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα 
με την Διακήρυξη διαπίστωσε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί και κατατάσσονται 
σύμφωνα με τη σειρά μειοδοσίας : 
 

1. Η προσφορά της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 64,86%. 
2. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 

61,52%. 
3. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,38%. 
4. Η προσφορά της εταιρείας “ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.” με ποσοστό 

μέσης έκπτωσης 57,76%. 
5. Η προσφορά της εταιρείας “ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,76%.  
6. Η προσφορά της εταιρείας “ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 57,38. 
7. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΑΓΗΣ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 56,38%. 
8. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ” με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 55,28%. 
9. Η προσφορά της εταιρείας “ΑΞΩΝ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,24%. 
10. Η προσφορά της εταιρείας “ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,14%. 
11. Η προσφορά της εταιρείας “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,76%. 
12. Η προσφορά της εταιρείας “ΟΔΟΣ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,62%. 
13. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,14%. 
14. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 48,76%. 
15. Η προσφορά της εταιρείας “ΤΕΚΑ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 47,80%. 
16. Η προσφορά της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 42,62%. 
17. Η προσφορά της εταιρείας “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,00%. 

 
Συνεπώς 1ος προσωρινός μειοδότης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 
και διευθέτηση ρέματος ¨Βρυσάκι¨ για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ. Κ. Αγ. 
Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με Φ.Π.Α.), είναι η εταιρεία “ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 64,86%, με 2ο προσωρινό 
μειοδότη την εταιρεία “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.” που επέδωσε ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 61,52% και 3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ¨ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ¨ που 
επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,38%.   
Η προσκομισθείσες από τους προσωρινούς μειοδότες εγγυητικές επιτολές συμμετοχής στον  
διαγωνισμό σύμφωνα με τον προαναφερθέντα έλεγχο είναι έγκυρες.  
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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: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος ¨Βρυσάκι¨ για την 
αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 64,86%, που αντιστοιχεί σε 
οικονομική  προσφορά  2.524.283,43  € (με  Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται ως εξής:  

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 
1.456.183,72€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    
262.113,07€ 

Άθροισμα 
1.718.296,79€ 

Απρόβλεπτα  15%     
154.646,71€ 

Άθροισμα 
1.872.943,50€ 

Αναθεώρηση 
68.157,53€ 

Σύνολο     
1.941.101,03€ 

Απολογιστικά  
88.983,05€ 

ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών 
5.628,36€ 

Σύνολο απολογιστικών 
94.611,41€ 

Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
2.035.712,44€ 

Φ.Π.Α. (24%) 
488.570,99€ 

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)  
2.524.283,43€ 

 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στην 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 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος ¨Βρυσάκι¨ για την αντιπλημμυρική 
προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ” που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 64,86%, που αντιστοιχεί σε οικονομική  προσφορά  
2.524.283,43  € (με  Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται ως εξής:  
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 
1.456.183,72€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    
262.113,07€ 

Άθροισμα 
1.718.296,79€ 

Απρόβλεπτα  15%     
154.646,71€ 

Άθροισμα 
1.872.943,50€ 

Αναθεώρηση 
68.157,53€ 

Σύνολο     
1.941.101,03€ 

Απολογιστικά  
88.983,05€ 

ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών 
5.628,36€ 
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Σύνολο απολογιστικών 
94.611,41€ 

Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
2.035.712,44€ 

Φ.Π.Α. (24%) 
488.570,99€ 

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)  
2.524.283,43€ 

 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στην Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 
 
 

� Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Αν. Μεθυμάκη 
δηλώνουν λευκό. 

 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

       
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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