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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2923/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 41ο  
Α.   Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της Σύμβασης του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον 
Φ.Π.Α.) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91648) στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. και  Β. Εξουσιοδότηση  
της  Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού  μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
- Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως ισχύει, 

            - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

             -   του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
  - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… 
 - του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”, 
 - του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» 
(Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 
(Β 1511), 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 
1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
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- του Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «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”, αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με 
αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018), 
- την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ), 
- την υπ’ αριθμ. 624277/31-08-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
ισχύος των υπ’ αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής», 
499022/2-9-2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών» Αποφάσεών του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο), 
- Την υπ’ αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020), 
- Την υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 
3353 Β /26-7-2021). 

 
 
αφού λάβαμε υπόψη: 

- Ότι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» 
προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον  Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους 
της Περιφέρειας Αττικής και ότι έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής, με την αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την αριθμ. 329/2019 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης 
Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) στον οποίο περιλαμβάνεται το 
υπόψη έργο, (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014). 

  - Το πρωτογενές αίτημα (αίτημα για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης) που 
καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20REQ006216429 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 187961/6-3-2020 Απόφαση του Τμ. Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων/ Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης/ Γεν. Δ/νση Οικονομικών Περιφέρειας 
Αττικής, για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης  (ΑΔΑΜ: 20REQ006394262) (εγκεκριμένο 
αίτημα), 
-Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης και 
Τεχνική Περιγραφή),  εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 3508 π.ε./27-2-2019 Απόφαση Τμ. 
Προγράμματος και Μελετών της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
Ω2ΡΟ7Λ7-ΔΗ7), 
- Την υπ’ αριθ. 1333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
Διακήρυξη του έργου, η αποστολή των όρων της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για δημοσίευση, η δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και η 
δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Τ9Ω7Λ7-1Κ1), 
- Το γεγονός ότι δημοσιεύθηκαν οι όροι της διακήρυξης στο συμπλήρωμα της  Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 2020/S 137-336097, 
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- Την καταχώρηση της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 
331 του Ν. 4412/2016  η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20PROC007045943, 
- Την ανάρτηση της Περίληψης Διακήρυξης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με κωδικό ΑΔΑ: 
6ΔΡΝ7Λ7-Α0Β και την αποστολή της για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 
- Την υπ’ αριθμ. 1542/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της σύστασης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την  από 22-7-2020 ταυτότητα κλήρωσης με 
αριθ. mimed- ecb-a-2-id-aa-6747-eba-2020-07-22-10:00:00.000000 που προέκυψε μέσω 
της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και τα έγγραφα ορισμών εκπροσώπων των Π.Ε.ΔΑ., 
Σ.Α.Τ.Ε. και Τ.Ε.Ε. , για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  του υπόψη 
έργου (ΑΔΑ: ΩΖΣΩ7Λ7-ΦΓ7),  
- Το από 9-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, την 
ηλεκτρονική υποβολή του στο υποσύστημα και η από  12-10-2020 υποβολή του φακέλου 
του υπόψη διαγωνισμού και του εν λόγω Πρακτικού στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ.  770997/12-10-2020. 
- Την υπ’ αριθ. 2321/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 1. εγκρίθηκε 
το από 9-10-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος μόνο 
ως προς τον τελικό πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας και 2. αποφασίσθηκε να 
κληθούν οι οικονομικοί φορείς του τελικού πίνακα κατάταξης να προσκομίσουν πλήρως 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν.4412/2016(ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) (ΑΔΑ:ΨΓ1Η7Λ7-ΑΦΟ), 
- Το με αριθ. πρωτ. 892559/18-11-2020 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π. με το οποίο κοινοποιήθηκε 
στους προσφέροντες η προηγούμενη Απόφαση μέσω του από 18-11-2020 μηνύματος στη 
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
- Τη με αριθ. πρωτ. 95579/14-12-2020 πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς που 
περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου,  για την προσκόμιση αιτιολόγησης των προσφορών τους 
σύμφωνα με την προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κοινοποιήθηκε 
στους υπόψη οικονομικούς φορείς μαζί με την εν λόγω Απόφαση με το αριθ. πρωτ. 
965614/14-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, μέσω 
του από 14-12-2020 μηνύματος στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
- Την έγκριση της σύστασης ειδικής επιτροπής εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 88 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) των 
οικονομικών φορέων του τελικού πίνακα κατάταξης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου (υπ’ αριθ. 2780/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, ΑΔΑ: ΩΓ7Ζ7Λ7-Β2Ε), 
- Την τεχνική έκθεση – πόρισμα της ειδικής επιτροπής εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών 
(αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 432071/31-5-2021) 
- Την υπ’ αριθ. 2352/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΨΠΒΩ7Λ7-8ΤΩ) με την οποία αποφασίστηκε: 
α) Η κατάρτιση νέου πίνακα παραδεκτών συμμετασχόντων στο διαγωνισμό μετά την 
άρνηση των οικονομικών φορέων ΤΕΚΑΛ Α.Τ.Ε. , ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε., ΕΡΓΩ ΑΤΕ να 
παρατείνουν το χρόνο ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής τους,  
1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,39%  
2. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,10%  
3. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 35,51%  
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,07%  
5. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,29%  
β) Η έγκριση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-
πόρισμα της ειδικής επιτροπής εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών με τον Ν. 4412/2016 
άρθρο 88 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), που αφορούν το Διαγωνισμό του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € 
(πλέον Φ.Π.Α.),  
1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
2. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ.INTRAKAT), ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
3. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 35,51%  
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,07%  
5. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,29%  
γ) Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. με μέσο ποσοστό 
προσφερόμενης έκπτωσης 35,51%.  
δ) Η εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού 
- Το από 3-12-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η 
από 6-12-2021 υποβολή του στο υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με μήνυμα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» ως «εσωτερικό» και η υποβολή του μαζί με τα 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. για την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1043979/7-12-2021. 
 
 

Και επειδή:  
1. Με την υπ’ αριθ. 2352/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ως 

ανωτέρω, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 
2. Με  το με αριθ. πρωτ. 903933/26-10-2021έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλους τους 

διαγωνιζόμενους, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 
ανωτέρω  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Επί της ανωτέρω Απόφασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ενώπιον τη Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών προδικαστική προσφυγή από τον οικονομικό φορέα 
ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ημερομηνία 
υποβολής προδικαστικής προσφυγής: 5η Νοεμβρίου 2021). 

4. Με το από 9-11-2021 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εστάλη Υ.Δ. της νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. περί παραίτησης από την προαναφερόμενη 
προδικαστική προσφυγή της. 

5.  Με το από 10-11-2021 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό η υπόψη προδικαστική προσφυγή και η Υ.Δ. παραίτησης από αυτή. 

6. Για την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών/7ο Κλιμάκιο εξέδωσε το υπ’ αριθ. 240/2021 Πρακτικό της το oποίο 
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με το από 18-11-2021 μήνυμα μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  σύμφωνα με το οποίο  η προσφυγή τίθεται στο αρχείο της ΑΕΠΠ (άρθρο 16 
παρ. 3 του ΠΔ 39/2017) και  το παράβολο με αρ. 436689922952 0104 0019 ποσού 
15.000,00 €, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα.   

7. Μέσω του υποσυστήματος  η αναθέτουσα αρχή  έστειλε τη με αριθ. πρωτ. 951328/10-11-
2021 πρόσκληση στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. για την υποβολή των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

8. Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον εν λόγω οικονομικό φορέα α) στη  
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και β) εντός τριών ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (11-11-2021), σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο     
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 
963761/15-11-2021) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.2 (α),(β) και ( γ) της Διακήρυξης. 

9. Ο εν λόγω σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
διαβιβάστηκε στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με το αριθ. πρωτ. 
Δ.Ε.Α.Π. 968170/15-11-2021 έγγραφο.  

10. Σύμφωνα με το  από   3-12-2021 2ο  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού , τα μέλη της 
προέβησαν στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.  την 30-11-2021, η υποβολή τους έγινε νομότυπα 
και ήταν εμπρόθεσμη, τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στο 
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ΤΕΥΔ είναι ακριβή, και τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο αποδεικνύουν πως πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 
ανωτέρω οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
Διακήρυξης. 

11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» στον οικονομικό φορέα με 
την επωνυμία “ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.”, που προσέφερε μέση έκπτωση (Eμ) 35,51% με 
συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%), τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια πενήντα 
οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (3.859.858,98€). 

12. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. αναλύεται ως εξής: 
                              Α.  ΟΜΑΔΑ:                                                      971.723,94 € 
                              Β. ΟΜΑΔΑ:                                                       780.335,60 € 
                              Γ. ΟΜΑΔΑ:                                                        805.031,04 € 
Συνολικό κόστος Εργασιών Σ1 :                  2.557.090,58 € 
                               ΓΕ & ΟΕ (18%):                                                460.276,30 € 
Σύνολο δαπάνης του Έργου Σ2:                   3.017.366,88 € 
                              Απρόβλεπτα (15%):                                            452.605,03 € 
                              Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ):                        251.070,17€ 
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%):                      29.144,73€ 
                              Σύνολο δαπάνης του έργου Σ3:                      3.750.186,81 € 
                              Αναθεώρηση :                                                    109.672,17 € 
                              Συνολική δαπάνη του Έργου (προ Φ.Π.Α.): 3.859.858,98 € 
               
8. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.2, της Διακήρυξης, το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής  Διαγωνισμού 

τελεί υπό έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)   προκειμένου να 
κατακυρωθεί η σύμβαση του έργου. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
1. Την Έγκριση του 2ου πρακτικού (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης) 
και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» 
προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., 
ποσού 3.859.858,98 € (πλέον Φ.Π.Α.).  με   2ο  προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης  
33,07% και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 31,29%. 
2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού , μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Την Έγκριση του 2ου πρακτικού (πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης) 
και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» 
προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., 
ποσού 3.859.858,98 € (πλέον Φ.Π.Α.).  με   2ο  προσωρινό μειοδότη   τον οικονομικό φορέα 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης  
33,07% και   3ο   προσωρινό μειοδότη τον   οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. <<ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ>> με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο  ποσοστό έκπτωσης 31,29%. 

ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ7-ΚΝ7



 

 7 

2. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού , μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας 
Γεώργιος   απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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