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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2326/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα 4ο  
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ» του διαγωνισμού του έργου «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.060.000,00 με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 
08.072.97820800601. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Το αναπληρωματικό μέλος: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 
Το ανωτέρω απόν τακτικό μέλος  (1) ένα,  έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ..Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] 
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3. Την με αριθ. 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β/ 11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 “ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Τον Ν. 4605/2019 (Α ’52) άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» 
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8. Την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018 

όπως αυτό καταρτήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 425/2017 (37η Συνεδρίαση/30.11.2017, 
ΑΔΑ:6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

9. Την με αρ. πρωτ. 373/02.01.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΧΞ7Λ7-ΙΘ5) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρειας Αττικής.  

10. Την με αρ. πρωτ. 24082/02-02-2018 απόφαση έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση 
των τευχών δημοπράτησης& ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγίας 
Μαρίνας και λιμένα  Πέρδικας Ν. Αίγινας», προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων Τμήμα Υποστήριξης Νησιωτικών 
Δήμων. 

11. Την υπ΄αριθ. 35/2018 απόφαση από το υπ’ αρ. 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του  
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, περί «Λήψης απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων 
οργάνων για την εκτέλεση των έργων «Λιμενικά Έργα Προστασίας λιμένα Αγίας Μαρίνας και 
λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας», σύμφωνα με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κατά περίπτωση και 
Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

12. Τη με αρ. πρωτ.3122.1-Τ13/34827/2018 (ΑΔΑ: ΨΠ9Φ4653ΠΩ-Ψ16) Απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων για την εκτέλεση των 
έργων: «Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας». 

13. Την με 2577/2018(συνεδρ.56η/18-9-2018) (ΑΔΑ 6Τ0Γ7Λ7-Ν91) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και 
η δημοπράτηση του έργου «Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας 
Ν. Αίγινας», προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

14. Τα επικαιροποιημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων ανοικτής 
διαδικασίας άνω των ορίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΗΣΥ την 1-10-
2018. 

15. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 242897/04-12-2018 απόφαση, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, 
επικαιροποίησης του προϋπολογισμού του έργου του θέματος. 

16. Την υπ‘ αριθ. 3793/2018(συνεδρ.78η/18-12-2018) (ΑΔΑ ΩΜ567Λ7-ΕΤ5) απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των νέων 
όρων της διακήρυξης και η δημοπράτηση του έργου «Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγίας 
Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας», προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

17. Την με αρ. 676/2019 (συνεδρ.14η/15-03-2019) (ΑΔΑ ΨΦ167Λ7-4ΗΩ) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«Λιμενικά έργα προστασίας λιμένα Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας», 
προϋπολογισμού 7.060.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

18.  Την από 26-03-2019 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των δέκα (10) διαγωνιζομένων 
που υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 
συστήματος 80489. 

19. Το από 22-05-2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον έλεγχο του φακέλου   
δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των δέκα (10) διαγωνιζομένων που 
υπέβαλαν ηλεκτρονικά προσφορά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον παρόντα 
διαγωνισμό. 

20. Την με αρ. 1568/2019 (συνεδρ.31η/14-06-2019) (ΑΔΑ ΨΔΠΒ7Λ7-Ε93) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την έγκριση του Πρακτικού Ι.  

21. Την από 26-06-2019 κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 1568/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε όλους τους προσφέροντες μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος. 
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22. Την από 12-07-2019 πρόσκληση, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στον 
προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

23. Την από 24-07-2019 υποβολή δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρίας (με αρ. πρωτ. υπηρ. 
410975) με την οποία προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, τα οποία είχε υποβάλει εμπρόθεσμα 
στις 23-07-2019 μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

24. Το από 02-08-2019 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το οποίο η 
επιτροπή διαγωνισμού κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, του 
προσωρινού μειοδότη «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.», προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτόν η 
σύμβαση του έργου του θέματος. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 02-08-2019 Πρακτικό ΙΙ, αφού αποσφράγισε και έλεγξε τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από εταιρία «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.» διαπίστωσε ότι: 
α) αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας (εντός της ταχθείσας προθεσμίας από την 
12-07-2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ).  
β) Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22 
της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους. 

2. Η επιτροπή διαγωνισμού, με το υπόψη πρακτικό της, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
στην εταιρία «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα τρία και εξήντα 
εννέα τοις εκατό (43,69%), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και πληροί τους όρους της 
Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. Την έγκριση του από 02/08/2019 «Πρακτικού ΙΙ» ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.060.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρία «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.» η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση σαράντα τρία και εξήντα εννέα τοις εκατό (43,69%), ήτοι προσέφερε τη χαμηλότερη 
τιμή και πληροί τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του από 02/08/2019 «Πρακτικού ΙΙ» ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.060.000,00 με Φ.Π.Α. 
 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρία «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.» η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση σαράντα τρία και εξήντα εννέα τοις εκατό (43,69%), ήτοι προσέφερε τη χαμηλότερη 
τιμή και πληροί τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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