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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 116/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 16ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Α. Για την έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) 
στην ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. επιλογής αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» 
προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον Φ.Π.Α.).    Β. Για την έγκριση των όρων της πρόσκλησης 
για την αιτιολόγηση των προσφορών των συμμετασχόντων στην υπόψη ανοικτή διαδικασία, 
οικονομικών φορέων Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT CONSTRUCTIONS 
A.T.E.» και ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ.      Γ. Για την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κα Λαζαρίδη 
(Υπάλληλο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
-  του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
-  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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
-  του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

-  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. 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 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. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

-  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 σχετικά 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. 56902/215/19-5-2017 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 των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  

-  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β’ 
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1673 ) σχετικά με τα  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, 

-  της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες», 

-   Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

-  των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, καθώς 
και λοιπών διατάξεων 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 διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,  

-  του Ν. 3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010), όπως ισχύει, 

-  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. 624227/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής μέχρι 31/12/2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-110) και 
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). 

-  την υπ’ αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής  περί ορισμού 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

 
 Αφού λάβαμε υπόψη: 
  - Ότι το  έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.) έχει ενταχθεί 
στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ 585 (υποέργο 2), με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ58500006 βάσει της με 
αρ. πρωτ. 60687/31-05-2021 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
(ΑΔΑ:ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ). 

     - Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.   830753/06-10-2021  (ΑΔΑ: 695Κ7Λ7-1ΨΧ)  
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 
2.185.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 
2017ΕΠ58500006 της ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε.  

- Ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου -Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Μελέτης εγκρίθηκαν με την  αριθ. πρωτ. 953414/11-
11-2021 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Δ.Ε.Α.Π.). 

-  Την υπ’ αριθ. 1333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν η 
Διακήρυξη του έργου, η δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η δημοσίευση της Περίληψης 
Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και ορίστηκε η 
επιτροπή διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΟΜ17Λ7-ΖΚΒ). 

-  Την καταχώρηση της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  (ΑΔΑΜ: 21PROC009581569). 
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-  Την ανάρτηση της Περίληψης Διακήρυξης στο διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 
6ΠΨΣ7Λ7-ΚΣ3).  

-  Το έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διεξαγωγής της υπόψη ανοικτής διαδικασίας με το 
οποίο κοινοποιήθηκε ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στη Δ/νση Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1095741/21-12-2021), ως κατωτέρω: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστ
ό 

1 «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ 

«AGT 

CONSTRUCTIONS A.T.E.» 

49,04 % 

2 ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 

48,68 % 

3 ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 41,02 % 

4 Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 37,38 % 

5 ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

36,33 % 

6 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ 35,65 % 

7 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 31,33 % 

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 31,00 % 

9 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 30,31 % 

10 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 27,58 % 

11 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 26,38 % 

12 ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 5,65 % 

 
 
- Το έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διεξαγωγής της υπόψη ανοικτής διαδικασίας με 
το οποίο ζητήθηκε η σύνταξη από την αναθέτουσα αρχή, πρόσκλησης προς συμμετέχοντες 
στον υπόψη διαγωνισμό για κατάθεση αιτιολογήσεων της τιμής ή του κόστους που 
προτείνονται στις υποβληθείσες προσφορές τους (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 27633/12-1-2022). 
 

Και επειδή:  
      - Η Αναθέτουσα Αρχή διαβίβασε μέσα από το υποσύστημα, το φάκελο του διαγωνισμού 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού την 20η Δεκεμβρίου 2021.   
- Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων 
προσφορών των συμμετεχόντων στον υπόψη Διαγωνισμό την 21η Δεκεμβρίου 2021 
(Άρθρο 4, Παρ.4.1(β) και Άρθρο 18 της Διακήρυξης) και στην κοινοποίηση του Πίνακα 
Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα αρχή με το με αριθ. πρωτ. 
Δ.Ε.Α.Π. 1095741/21-12-2021 έγγραφο του Προέδρου της (Άρθρο 4, Παρ. 4.1(γ), εδάφιο iii 
της Διακήρυξης). 
- Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στην υπόψη ανοικτή 
διαδικασία του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, Παρ. 4.1(στ) και (ζ) της οικείας 
διακήρυξης.  
- Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών 
φορέων «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT CONSTRUCTIONS 
A.T.E.» και ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με προσφερόμενο μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,04 % και 48,68 % 
αντίστοιχα,  εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων 
από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που 
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υποβλήθηκαν και σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 4.1(η) της διακήρυξης οι 
προαναφερόμενες προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές. 
-  Σε περίπτωση που υποβληθείσες προσφορές στον υπόψη διαγωνισμό κριθούν 
ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της Διακήρυξης και σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του Ν4412/2016 (όπως ισχύει), η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος  
-  Σύμφωνα δε με το ίδιο άρθρο η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να κρίνει ότι 
συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή 
καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. 
- Η πρόσκληση  με τους όρους που επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση αφού 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, θα σταλεί στους οικονομικούς φορείς Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»  και 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ, για να υποβάλουν πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της προσφοράς τους  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει σήμερα και 
τους όρους της διακήρυξης. 
 . 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
1. Την έγκριση για την εφαρμογή  του άρθρου 88 του Ν.4412/2016  (ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές) στην ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  επιλογής αναδόχου του έργου: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 
2020-2021 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.).  

2. Την έγκριση των όρων της πρόσκλησης  για την αιτιολόγηση των προσφορών των 
συμμετασχόντων στην υπόψη ανοικτή διαδικασία, των  οικονομικών  φορέων Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» και ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ. με 
προσφερόμενο μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,04 % και 48,68 % αντίστοιχα,  οι οποίες 
σύμφωνα με την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν’ λόγω έργου, εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών. 

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση για την εφαρμογή  του άρθρου 88 του Ν.4412/2016  (ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές) στην ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  επιλογής αναδόχου του έργου: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 
2020-2021 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.).  

2. Την έγκριση των όρων της πρόσκλησης  για την αιτιολόγηση των προσφορών των 
συμμετασχόντων στην υπόψη ανοικτή διαδικασία, των  οικονομικών  φορέων Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» και ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ. με 
προσφερόμενο μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,04 % και 48,68 % αντίστοιχα,  οι οποίες 
σύμφωνα με την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν’ λόγω έργου, εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών. 
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3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού.  

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό 
με την παρατήρηση: «Είναι απαράδεκτη η στάση της Διοίκησης και φανερώνει ότι απαξιώνει 
το σώμα καθώς την ενδιαφέρει απλά να επιβάλλει την άποψή της και όχι ο διάλογος και οι 
απόψεις μας. Με στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ενημερώνει τελευταία στιγμή για τον 
χρόνο διεξαγωγής της αναβληθείσας επιτροπής και στη συνέχεια στέλνει επιπλέον 20 θέματα 
εκτός ημερήσιας διάταξης, τα εισηγητικά των οποίων στα περισσότερα είναι έτοιμα πολλές 
ημέρες πριν. Το σωστό θα ήταν να αποσυρθεί το θέμα και να συζητηθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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