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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 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3553/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 3ο  

Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ»  του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 765.000,00 € 
με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9782.08.005. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ 221497/26-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

3.  Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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4. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

5. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
6. Τα ενιαία Τιμολόγια του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
7. Το Ν. 4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
9. Τα συνταχθέντα από το Τμήμα Y.E & Λ.Ε της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων τεύχη 

δημοπράτησης (πλην της διακήρυξης) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 765.000,00 € 
με Φ.Π.Α.  

10.  Την υπ΄αρ. 64654/29-3-18 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιά & Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης (πλην της διακήρυξης) του 
έργου του θέματος. 

11.  Tην υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί διάθεσης σχετικής πίστωσης 765.000,00 ευρώ ΚΑΕ 9782.08.005 για την εκτέλεση του έργου 
του θέματος. 

12. Την υπ.αριθμ.1617/2017 (34η Συνεδρίαση/23.06.2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και  καταρτίστηκαν οι 
όροι της Διακήρυξης αυτού.   

13. Το από 29/08/2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον έλεγχο του φακέλου        
δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των πέντε (5) διαγωνιζομένων που        
υπέβαλλαν ηλεκτρονικά προσφορά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον παρόντα       
διαγωνισμό. 

14. Την υπ΄αριθμ.2576/2018 (56η Συνεδρίαση / 18.09.2018) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το «Πρακτικό Ι» της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

15. Την από 08/10/2018 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς την προσωρινή μειοδότρια 
εταιρεία «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.», μέσω της «επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης. 

16. Την από 01/11/2018 παράταση της αναθέτουσας αρχής προς την προσωρινή ανάδοχο 
εταιρεία «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.», μέσω της «επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης, ύστερα από σχετική αίτηση της 
προσωρινής μειοδότριας εταιρείας που υποβλήθηκε  την 31/10/2018 μέσω της «επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

17. Το από 08/11/2018 έγγραφο της προσωρινής αναδόχου «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε», με το οποίο 
υπέβαλλε εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αλλά και σε έντυπη μορφή 
τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 
οικείας διακήρυξης. 

18. Το από 19/11/2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον έλεγχο του φακέλου 
δικαιολογητικών για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού που υπέβαλλε ηλεκτρονικά, 
μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον παρόντα διαγωνισμό. 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της πρώτης φάσης του διαγωνισμού ήτοι κατά της υπ΄αριθμ. 

2576/2018 (56η Συνεδρίαση / 18.09.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το «Πρακτικό Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2. Η προσωρινή ανάδοχος «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.», υπέβαλλε εμπρόθεσμα τόσο σε ηλεκτρονική όσο και 
σε έντυπη μορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα άρθρα 23.2 έως 23.10 και 4.2 της διακήρυξης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Ν.4412/2016. 

3. Τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου: «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε», 
πληρούν τους όρους της οικείας Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι είναι σύμφωνα με 
τα άρθρα 23.2 έως 23.10 και 4.2 της διακήρυξης καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν.4412/2016. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την έγκριση του από 19/11/2018 «Πρακτικού ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 765.000,00 € με Φ.Π.Α. 
και Κ.Α.Ε. 9789.07.004, στην εταιρεία: «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση τριάντα 
οκτώ και εβδομήντα ένα τοις εκατό (38,71%), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και 
καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του από 19/11/2018 «Πρακτικού ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 765.000,00 € με Φ.Π.Α. 
και Κ.Α.Ε. 9789.07.004, και την οριστική κατακύρωση στην εταιρεία: «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε», η οποία 
προσέφερε έκπτωση τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα τοις εκατό (38,71%), ήτοι προσέφερε 
την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
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