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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 63 538 
          213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 36/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-01-2020. 

 
Θέμα 31ο 

Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», 
συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος  ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013.   

4. Το Π.Δ. 7/2013 «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». 

5. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

6. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

7. Την υπ’ αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019 (ΑΔΑ: 
6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ). 

8. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2019 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ). 

9. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής με ΚΑΕ  02.072.9775.02.066. 

10. Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 455/02-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΟΟ57Λ7-8ΙΙ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης 
πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.9775.02.066 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 6.130.000,00 €  για τα έτη 2019 έως και 2024. 

11. Την συνταχθείσα επικαιροποίηση της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ» που έγινε με μέριμνα του Δήμου Ν. Ιωνίας  
και  η οποία αποτελείται από : Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προμετρήσεις και Σχέδια Μελέτης. 

12. Την υπ΄ αριθμ. 378/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας με 
την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ». 

13.  Την έγκριση του 82ου/02-05-2013 Πρακτικού της ΚΣΕ του άρθρου 140 του Ν. 4070/2012 
(ΥΠΟΜΕΔΙ/Δ7β/οικ.1031/Φ(ΚΣΕ)/2-5-2013), για τη δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης 
μελετών και την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής, με την οποία 
εγκρίνεται η αίτηση της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΥ», από την ίδια την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Το με αρ. πρωτ. 26399/01-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος. 

15. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 455/02-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΟΟ57Λ7-8ΙΙ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης 
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πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.9775.02.066 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 6.130.000,00 €  για τα έτη 2019 έως  και 2024. 

16. Την υπ΄ αριθμ. 2019/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε: 1) το σχέδιο της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών 
δημοπράτησης, 2) η διενέργεια διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

17. Την υπ’ αριθμ. 2220/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

18. Το από 30-9-2019  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, για έγκριση, στο 
οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) 
στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς 
(Εμ) 57,78% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 1.812.382,10 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

19. Την υπ’ αριθμ. 2541/2019 (ΑΔΑ: 78Κ97Λ7-ΜΤΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ 
Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 57,78% και Σύνολο Δαπάνης του 
Έργου κατά την προσφορά 1.812.382,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

20. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 2541/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του 
1ου Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που στάλθηκαν μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 15-10-
2019. 

21. Το με αρ. πρωτ. 690492/4-11-2019 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του «προσωρινού 
αναδόχου» κατά το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, που εστάλη μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 4-11-2019. 

22. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 13-11-2019 και προσκομίστηκαν και σε έντυπη 
μορφή με την με αρ. πρωτ.  ΔΤΕΠΑ 732241/14-11-2019 αίτηση του προσωρινού 
αναδόχου. 

23. Το από 18-12-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε για έγκριση 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 18-12-
2019, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 57,78% και 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 1.812.382,10 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 
Σας διαβιβάζουμε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

αιτούμαστε 
1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού, στο οποίο η Επιτροπή 

εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», στον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 57,78% και Σύνολο 
Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 1.812.382,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
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2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 57,78% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά 
την προσφορά 1.812.382,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ   

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

(άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: 

«Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού» 

Στην Αθήνα, στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Διεύθυνσης Ποιότητας 

και Τυποποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της οδού 

Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, τ.κ. 115 26, Αθήνα (2ος όροφος), συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε 

και λειτουργεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 2220/29-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και των αποδεικτικών 

εγγράφων νομιμοποίησης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 690492/4-11-2019 

εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 

27 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών 

εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (άρθρο 95, παρ. 2.α), για το έργο με τίτλο: «Αντιπλημμυρική 

προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή 

του Περισσού», συνολικού προϋπολογισμού € 5.208.000,00 (εκ των οποίων € 4.200.000,00 για εργασίες και € 

1.008.000,00 για Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε αύξοντες αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 84377 και ΑΔΑΜ 19PROC005466062 

2019-08-23. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής: 

α.α. Ιδιότητα στην Επιτροπή Ονοματεπώνυμο 

1. Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΝΙΚΗ ΣΑΛΕΜΗ 

3. Τακτικό Μέλος ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ 

4. Τακτικό Μέλος ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΒΕΡΗ 

5. Τακτικό Μέλος – εκπρόσωπος ΠΕΔΑ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6. Τακτικό Μέλος – εκπρόσωπος ΤΕΕ -------- 

7. Τακτικό Μέλος – εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ (τακτικά - αναπληρωματικά μέλη) οι οποίοι, αν και 

ενημερώθηκαν εγκαίρως, δεν παρέστησαν. 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τη με αύξοντα αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005466062 2019-08-23 Διακήρυξη για το έργο με τίτλο 

«Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα 

ομβρίων στην περιοχή του Περισσού», 
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2. το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω ανοικτή διαδικασία, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 

Διακήρυξη και προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) και με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (άρθρο 95, 

παρ. 2.α), 

παρατηρεί τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία για την ανάθεση της Σύμβασης του ανωτέρω έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ανωτέρω Διακήρυξη και στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) και με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού (άρθρο 95, παρ. 2.α), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό (α.α.) 84377. Σύμφωνα με την ανωτέρω Διακήρυξη, η ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήταν η 13-9-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 και η 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 20-9-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00 π.μ. 

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών της Επιτροπής Διαγωνισμού περιλαμβάνεται στο από 30-9-2019 Πρακτικό 

Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οικονομικών Προσφορών, με το οποίο η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα: 1) τον αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα υπ’ αρ. 11 κατά σειρά 

μειοδοσίας, με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», διότι δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της με αύξοντα αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005466062 2019-08-

23 Διακήρυξης, και 2) την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. 

Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού» στην 

εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού Αναδόχου, καθώς η προσφορά της έχει συνταχθεί και υποβληθεί 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2.α, του Ν. 4412/2016, είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της με 

αύξοντα αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005466062 2019-08-23 Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, η οποία ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των €2.247.353,80 (εκ των οποίων €1.812.382,10 για εργασίες και €434.971,70 για Φ.Π.Α. 

24%), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,78%. 

Με την υπ’ αρ. 2541/8-10-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 

ανωτέρω Πρακτικό και κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», στο 

πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας του εν λόγω έργου (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 84377) και μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», το υπ’ αρ. πρωτ. 690492/4-11-2019 έγγραφο με το οποίο ζήτησε να υποβληθούν εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη του τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.2 της με α.α. ΑΔΑΜ 19PROC005466062 

2019-08-23 Διακήρυξης. 

Στις 13-11-2019 ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

της ηλεκτρονικής διαδικασίας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επιπλέον, με το 

εισερχόμενο υπ’ αρ. πρωτ. 732241/14.11.2019 έγγραφό του ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα 

μέρος των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών σε πρωτότυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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Τα ως άνω υποβληθέντα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία διαπίστωσε είναι 

στο σύνολό τους πλήρη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της με α.α. ΑΔΑΜ 19PROC005466062 

2019-08-23 Διακήρυξης και στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, καθώς και αληθή και ακριβή, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) ότι πληροί. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού, 

Η Επιτροπή  εισηγείται ομόφωνα :  

Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ 

Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού Αναδόχου, καθώς η προσφορά της έχει συνταχθεί και υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95, παρ. 2.α, του Ν. 4412/2016, είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της με αύξοντα αριθμό ΑΔΑΜ 

19PROC005466062 2019-08-23 Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των €2.247.353,80 (εκ των οποίων €1.812.382,10 για εργασίες και €434.971,70 για Φ.Π.Α. 24%), με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 57,78%. 

Για τη διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται σε εννέα (9) καθ’ όλα όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα θα παραμείνει στο φάκελο της 

Δημόσιας Σύμβασης, το δεύτερο θα διαβιβαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση και τα υπόλοιπα θα δοθούν 

στα μέλη της Επιτροπής. 

ΑΘΗΝΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 
 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΣΑΛΕΜΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΒΕΡΗ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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