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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ       
 

  
Συνεδρίαση: 42η 

27-09-2017 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ.42ς/27-09-2017 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 391/2017 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας 

για το έργο «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης». 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 27η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 9523/22-09-2017 που 

επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 

111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τρία (3) μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό. 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού 

η οποία απούσης της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ προέδρευσε στη Συνεδρίαση. 

2. Παππούς Χρήστος,Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής (προσήλθε στην 

συζήτηση του 7ου θέματος). 

3. Ιατρού Σταύρος, τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής. 

4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής (αποχώρησε 

κατά την συζήτηση του 7ου θέματος και πριν τη λήψη απόφασης) 
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5. Δαμιανός Πέτρος, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής (αναπληρώνει τον κ. Βρούστη 

Αριστείδη, Τακτικό μέλος, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής). 

    

     ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής. 

2. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αττικής. 

3. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης 

του ΕΔΣΝΑ, και ο εισηγητής του θέματος. 

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 42ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:    

 

Κυρίες και κύριοι, 

Σχετικά με το θέμα αυτό σας θέτω υπ’ όψη σας το από 22-9-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαδικασίας Διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ 

Φάσης, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Στην Αθήνα σήμερα την 22/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα ώρα 9.30π.μ. 

(μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της πρόσκλησης για 

διαπραγμάτευση του ανωτέρω έργου), στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 & 

Μωραΐτη, 115 25 Αθήνα ),  οι παρακάτω, που συσταθήκαμε  με την υπ. Αριθ.389/2017 

(Α.Δ.Α. ΩΛ44ΟΡ05-1ΑΜ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και αποτελεί την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Διαγωνισμού:     

1 Αναστασία Κοτσεκίδου 

Κουτσούκου 

ΕΔΣΝΑ, Πρόεδρος  

2 Δημήτριος  Πανταζής  ΕΔΣΝΑ 

3 Μιχαήλ Λεβεντέρης  ΕΔΣΝΑ 

4 Ιωάννης  Φώτος  ΕΔΣΝΑ 

5 Χρήστος Κοκοτίνης Μέλος ΠΕΔΑ- ΟΤΑ, Δημοτικός 

Σύμβουλος Ηλιούπολης  

6 Γεώργιος  Πασάς  Μέλος ΠΕΔΜΕΔΕ, Π.Μ. ΕΔΕ 

7 Κωνσταντίνος  Κούρταλης Μέλος ΤΕΕ, ΠΜ  
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συνήρθαμε σε δημόσια συνεδρίαση και κηρύξαμε την έναρξη παραλαβής των 

προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων που έχουν προσκληθεί. 

 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση των φακέλων προσφοράς των οικονομικών 

φορέων που προσκλήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ  ενώπιον της επιτροπής. Αφού 

ολοκληρώθηκε η κατάθεση των φακέλων προσφοράς ενώπιον της επιτροπής και 

παρελθούσης της ώρας που με την Διακήρυξη ορίζεται σαν ώρα λήξης της κατάθεσης των 

προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το κεντρικό πρωτόκολλο του 

ΕΔΣΝΑ για να διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί προσφορές μέχρι την 22/09/2017 και ώρα 

10:00΄. Οι προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο περιήλθαν στην επιτροπή από  

το κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών έγινε καταγραφή  των 

υποψηφίων  κατά σειρά κατάθεσης τους, η επωνυμία εκάστου οικονομικού φορέα, η τάξη 

και η κατηγορία του, και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν 

με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους, μονογράφηκαν απο την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαδικασίας και καταχωρήθηκαν στο εν λόγω Πρακτικό. Ειδικότερα καταγράφηκαν τα 

δικαιολογητικά που περιείχαν οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των οικονομικών 

και η πληρότητα του περιεχομένου των φακέλων προσφοράς, στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι. 

Στην συνέχεια έγινε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και ολοκληρώθηκε ο 

έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 

και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, 

μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) κατά τη σειρά μειοδοσίας 

(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).  

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε:  

α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων,  

β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 

Διακήρυξης) και  

γ) την εκπλήρωση των όρων σύμφωνα με το άρθρο 24 της Διακήρυξης. 

Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο,  το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, 

κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για το εφαρμοζόμενο 

σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Πρόσκληση (άρθρο  24.2). 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών στο 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 

24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς 

των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.  
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Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. 

Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης 

(Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των 

ακόλουθων εγγράφων προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής στο διαγωνισμό:  

 ΕΔΣΝΑ/9496/22-09-2017 (προς ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.- Κατάστημα .ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),  

 ΕΔΣΝΑ/9499/22-09-2017 (προς ALPHA BANK - Κατάστημα ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ) 

 ΕΔΣΝΑ/9498/22-09-2017 (προς ALPHA BANK - Κατάστημα ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ) 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 σημείο στ. της Πρόσκλησης 

«...Λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος το Πρακτικό της Επιτροπής μπορεί να συνταχθεί και 

πριν την απάντηση των εκδοτών, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την απάντησή τους δεν 

μπορεί να λάβει χώρα η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας....» συνέχισε την 

σύνταξη του εν λόγω Πρακτικού, επισημαίνοντας ότι θα επανέρθει με τις απαντήσεις των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε επόμενο πρακτικό της για την εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολής συμμετοχής των Υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

 

Οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας έχουν ως εξής : 

  

1 Η προσφορά του οικονομικού 

φορέα  

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  με ποσοστό 

Μ.Ε.  

14% γίνεται 

δεκτή. 

2 Η προσφορά του οικονομικού 

φορέα  

ΘΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

με ποσοστό 

Μ.Ε.  

11% γίνεται 

δεκτή. 

3 Η προσφορά του οικονομικού 

φορέα  

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΕ 

με ποσοστό 

Μ.Ε.  

9% γίνεται 

δεκτή. 

 

 

Συνεπώς προσωρινός μειοδότης του έργου  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ 

Φάσης, με προϋπολογισμό 4.990.525,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) είναι η εταιρεία 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 14%. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού δακτυλογραφήθηκε και υπεγράφη από όλα τα μέλη της 

επιτροπής αναρτήθηκε στις 22/09/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Έχοντας λάβει υπ’ όψιν: 
 

1. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Το από 22-9-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας. 

3. Την πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τα 

Παραρτήματα αυτής. 

4. Την υπ’ αριθ. 24/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης ΔΥπΑ του ΕΔΣΝΑ. 

5. Την υπ’ αριθ. 359/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με 

τίτλο «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εργασίες διαμόρφωσης 

κυττάρων Β΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δ. Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής και 

έγκριση μελέτης». 

6. Την υπ’ αριθ. 379/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με 

τίτλο «Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τις εργασίες διαμόρφωσης 

κυττάρων Β΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δ. Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής». 

7. Την υπ’ αριθ. 380/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με 

τίτλο «Έγκριση όρων πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για τις εργασίες διαμόρφωσης κυττάρων Β΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δ. 

Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής». 

8. Την υπ’ αριθ. 389/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με 

τίτλο «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασίας 

για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ Φάσης». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α΄ 114). 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

 
          Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε. 
 
                                    
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.  Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου. 

2. Εγκρίνει το από 22-9-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας για το 

έργο «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης». 
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3. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη του έργου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ Φάσης», με προϋπολογισμό μελέτης 4.990.525,13 Ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α.) την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 14%. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή ασκώντας το δικαίωμα της πρόσκλησης να διαπραγματευτεί έτι 

περαιτέρω τους όρους της σύμβασης και δη την προσφερόμενη τιμή, προσκαλεί τον 

προσωρινό μειοδότη, όπως υποβάλει επιπλέον έκπτωση στην ήδη προσφερόμενη. Η 

εν λόγω πρόσθετη έκπτωση θα δοθεί σε κλειστό φάκελο προς την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαδικασίας, η οποία θα το λάβει υπόψη της στην κατακύρωση του 

αποτελέσματος. 

5. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κατεπείγοντες λόγους που επιβάλλουν την άμεση 

προώθηση των διαδικασιών, εντέλλει την Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας όπως 

προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, δηλαδή την πρόσκληση του προσωρινού μειοδότη για την υποβολή των 

δκαιολογητικών κατακύρωσης και την σύνταξη του τελικού Πρακτικού επί των 

δικαιολογητικών που θα υποβληθούν, προκειμένου η Εκτελεστική Επιτροπή να 

αποφανθεί άμεσα επί αυτού. 

6. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

  

         Εκδόθηκε η με αριθμ. 391/2017 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

Αθήνα, 27-09-2017 

             H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                           

                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ιατρού Σταύρος 

  Μπουραϊμης Δημήτρης 

                     Δαμιανός Πέτρος 

             ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ  

  Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
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