
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 51η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2081/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:45π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 172879 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 20-09-2016. 

Θέμα 5ο  
1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού  8.154.900,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 2. Κατακύρωση του διαγωνισμού  στην εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε » 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιμιλία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Δημάκος Δημήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράμπελας Κωνσταντίνος 

• Κορομάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» Ν1418/84 , ΠΔ609/86 όπως 
τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04. 
3. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013.    
4. Τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΠΔ 145/10) ΦΕΚ 238/Α΄ / 27-12-10 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2494/Β΄ / 04-11-11. 
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5. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
6. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
7. Τις με αρ. πρωτ. 31095/ΔΕ-2697/15-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ5Φ-260) και 47562/ΔΕ-5707/29-10-
2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ5Φ-ΟΟΧ) Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξής και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα 
την Ένταξη έργων στη ΣΑΕΠ 085 και ΣΑΜΠ 085 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 
κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500010, όπου εγκρίνει το ποσό Των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(800.000,00€) για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.   
8. Την με αρ. πρωτ. 212517/ΥΔΕ/04-11-2015 (ΑΔΑ:7ΣΝΓ7Λ7-ΕΓΧ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Π.Ε.Α.Α. ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί υπό Φορέα 070, ειδικό Φορέα 05072 και 
ΚΑΕ 97750501801 πίστωσης.  
9.  Την με αρ. 2612/2015 (ΑΔΑ:ΩK8Σ7Λ7-ΣΒΜ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 
οποία εγκρίνει την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού 
τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την αποστολή της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και 
στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
10. Την με αρ. 116/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΓΩ7Λ7-Θ70) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την 
ακύρωση δημοπρασίας του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου». 
11. Την αρ.1799/2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τα οποία 
συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.  
12. Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την 23-8-2016. 
13. To από 9-9-2016 πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
και επειδή 
 Την 23η Αυγούστου 2016 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος. 

Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ι) και παρέδωσαν στην επιτροπή τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται από τη Διακήρυξη 
Δημοπρασίας του υπόψη Έργου για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το 
επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε (ονοματεπώνυμο 
και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθμησε κατά σειρά παραδόσεως και τον 
μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Πίνακας Ι).  
Η Πρόεδρος του διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι 
κατατέθηκαν δέκα πέντε (15) προσφορές κατά την παρ. 4.1 για τη Δημοπρασία του υπόψη έργου 
όπου τις παρέλαβε και τις κατέγραψε στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. 
Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, η Επιτροπή 
μονόγραψε και κατέγραψε στον πίνακα Ια τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε την 
ύπαρξη φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο.  
Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές (μετά από λογιστικό έλεγχο και 
τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις) σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά),  ο οποίος  συνοδεύει το πρακτικό της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 
Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπίστωσε: α) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, β) το δικαίωμα συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και γ) την εκπλήρωση των όρων 
του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το 
παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την 
Διακήρυξη (άρθρο  24.2 ). 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)) στο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 

ΑΔΑ: 7Ω1Τ7Λ7-ΠΚΟ



Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.  

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:   

ΤΕ 155713/4051/24-8-2016(προς Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατάστημα Μιχαλακοπούλου 
Αθήνας),  ΤΕ 155692/4043/24-8-2016(προς Eurobank Cyprus LTD,  ΤΕ 155696/4044/24-8-2016, 
ΤΕ 155704/4047/24-8-2016 και ΤΕ 156381/4077/οικ./24-8-2016 (προς Εθνική Τράπεζα κατάστημα 
Ψυχικού), ΤΕ 155650/4040/24-8-2016 (προς Alpha Bank κατάστημα πλατείας Νέας Σμύρνης), ΤΕ 
155706/4048/24-8-2016 (προς Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατάστημα Γιαννιτσών), ΤΕ 
155682/4042/24-8-2016 (προς Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατάστημα Θερισσού), ΤΕ 
156389/4078/οικ./24-8-2016 (προς Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατάστημα Μεγ.Αλεξάνδρου Κατερίνη)  

και  τη λήψη των ακόλουθων απαντήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: 
ΤΕ 157218/4101/26-8-2016 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατάστημα Μιχαλακοπούλου Αθήνας, 

ΤΕ 157551/4109/26-8-2016 Eurobank Cyprus LTD, ΤΕ 158790/4147/30-8-2016 και ΤΕ 
163244/4258/7-9-2016 Εθνική Τράπεζα κατάστημα Ψυχικού, ΤΕ 161881/4219/5-9-2016 Alpha 
Bank κατάστημα πλατείας Νέας Σμύρνης, ΤΕ 156993/4096/25-8-2016 Τράπεζα Πειραιώς 
κατάστημα Γιαννιτσών, ΤΕ 156734/4082/25-8-2016 Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατάστημα 
Θερισσού , ΤΕ 161252/4204/2-9-2016 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε κατάστημα Μεγ. Αλεξάνδρου 
Κατερίνη.  

Η λήψη απαντήσεων από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κατάστημα Αττικής έγινε διαδικτυακά και 
διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών.  
 Η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την 
Διακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής: 

1.    Η προσφορά της “ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 40,61% γίνεται δεκτή. 
2. Η προσφορά της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ A.E” με ποσοστό έκπτωσης 62,64% 

γίνεται δεκτή. 
3. Η προσφορά της “ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 48,41% γίνεται δεκτή.  
4. Η προσφορά της “Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ– ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ποσοστό έκπτωσης ΄54,48% γίνεται δεκτή. 
5. Η προσφορά της “ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 43,48% γίνεται δεκτή. 
6. Η προσφορά της “ΤΕΚΑ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 40,48% γίνεται δεκτή. 
7. Η προσφορά της “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 51,04% γίνεται δεκτή. 
8. Η προσφορά της “ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 42,81%  δεν γίνεται δεκτή. Η εν 

λόγω εταιρεία προσκόμισε την ημέρα του διαγωνισμού την υπ’αριθ. GRZ099260/25-2-2016 
εγγυητική επιστολή της Alpha Bank (κατάστημα Σταδίου) για τον διαγωνισμό της 16-2-2016 
του έργου «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου» προϋπολογισμού  
8.154.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Ο παρών διαγωνισμός που 
πραγματοποιήθηκε στις 23-8-2016 δεν αποτελεί επανάληψη του διαγωνισμού για τον οποίο 
είχε εκδοθεί η ανωτέρω εγγυητική επιστολή όπως αναγράφεται στο κείμενό της.  

9. Η προσφορά της “ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 53,81% γίνεται δεκτή. 
10. Η προσφορά της “ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ” με ποσοστό έκπτωσης 39,00% γίνεται δεκτή. 
11. Η προσφορά της “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 47% γίνεται δεκτή. 
12. Η προσφορά της “ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 41,04% γίνεται δεκτή. 
13. Η προσφορά της “ΕΡΓ.ΗΛ.ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 44,48% γίνεται δεκτή. 
14.   Η προσφορά της “ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 58,08% γίνεται δεκτή. 
15. Η προσφορά της “ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ” με ποσοστό έκπτωσης 45,60% γίνεται δεκτή. 
16. Η προσφορά της “ΕΚΤΕΡ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 37,19% γίνεται δεκτή. 
17. Η προσφορά της “ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 58,37% γίνεται δεκτή. 
18. Η προσφορά της “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 45,40% γίνεται δεκτή. 
19. Η προσφορά της “ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 40,64% γίνεται δεκτή. 
20. Η προσφορά της “ΙΝΤΡΑΚΑΤ” με ποσοστό έκπτωσης 46,72% γίνεται δεκτή. 
21. Η προσφορά της “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 

54,97% γίνεται δεκτή. 
22. Η προσφορά της “ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ” με ποσοστό έκπτωσης 51,96% γίνεται δεκτή. 
23. Η προσφορά της “ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 40,61% γίνεται δεκτή. 
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24. Η προσφορά της “CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD” με ποσοστό έκπτωσης 42,00% 
γίνεται δεκτή. 

25. Η προσφορά της “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 55,24% γίνεται δεκτή. 
26. Η προσφορά της “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” με ποσοστό έκπτωσης 58,47% γίνεται δεκτή. Αρχικά η 

εν λόγω εταιρεία στον πίνακα ομαλότητας στις ομάδες που δόθηκαν έκπτωση δεν 
πληρούσε την απαιτούμενη ομαλότητα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85. 
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3669 η προσφορά της “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” 
πληροί και τις δύο προϋποθέσεις και ομαλοποιείται με αύξηση των ποσοστών της 1ης και 
4ης ομάδας από 54% σε 55% και η μέση έκπτωση γίνεται 58,47%.  

27. Η προσφορά της “ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε” με ποσοστό έκπτωσης 57,11% γίνεται δεκτή. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το  Πρακτικό Δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 
μειοδότης του έργου: : «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», 
προϋπολογισμού  8.154.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε ”η οποία επέδωσε  μέση τεκμαρτή έκπτωση  62,64%. 
Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 163244/4258/12-9-2016 γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η ανάρτηση 
του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος.  
Παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα των πέντε ημερών χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις κατά του 
πρακτικού της δημοπρασίας. 
Η  προσκομισθείσα από τον προσωρινό μειοδότη “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε ”εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα έλεγχο είναι έγκυρη. 
Η οικονομική προσφορά της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε ”με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 62,64% ικανοποιεί τους όρους της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής 
δημοσίου  έργου σύμφωνα με τον Ν.3669/08  και είναι συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1.  Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού  8.154.900,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Αποστράγγιση του 
ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού  8.154.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) στην εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε» που επέδωσε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 62,64% και οικονομική  προσφορά  που αναλύεται ως εξής:  

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 1.678.355,98 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%    302.104,08 € 

Άθροισμα  1.980.460,05 €   

Απρόβλεπτα  9%              178.241,40 € 

Άθροισμα 

Απολογιστικά Αρχαιολογίας 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των 

απολογιστικών αρχαιολογίας 

Απολογιστικά μετατόπισης ΟΚΩ 

  Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των 

απολογιστικών μετατόπισης ΟΚΩ 

Σύνολο 

Αναθεώρηση 

Σύνολο 

ΦΠΑ 24% 

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ) 

2.158.701,45 € 

       280.000,00 

         18.648,00 

 

       354.674,20 

 

              23.624,30 

         2.835.644,96 

              18.681,59 

         2.854.326,55 

            685.038,37 

          3.539.364,92 

Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» που επέδωσε  μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 58,47%. 
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3ο προσωρινό μειοδότη την  εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ» που επέδωσε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
58,37%. 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1.  Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού  8.154.900,00€ 
Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Αποστράγγιση του 
ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού  8.154.900,00€ Ευρώ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) στην εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε» που επέδωσε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 62,64% (εξήντα δύο κόμμα εξήντα τέσσερα τοις εκατό) και οικονομική  προσφορά  που 
αναλύεται ως εξής:  

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 1.678.355,98 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%    302.104,08 € 

Άθροισμα  1.980.460,05 €   

Απρόβλεπτα  9%              178.241,40 € 

Άθροισμα 

Απολογιστικά Αρχαιολογίας 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των 

απολογιστικών αρχαιολογίας 

Απολογιστικά μετατόπισης ΟΚΩ 

  Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των 

απολογιστικών μετατόπισης ΟΚΩ 

Σύνολο 

Αναθεώρηση 

Σύνολο 

ΦΠΑ 24% 

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ) 

2.158.701,45 € 

        280.000,00 

          18.648,00 

 

        354.674,20 

 

               23.624,30 

          2.835.644,96 

               18.681,59 

          2.854.326,55 

             685.038,37 

          3.539.364,92 

Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» που επέδωσε  μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 58,47% (πενήντα οκτώ κόμμα σαράντα επτά τοις εκατό). 
3ο προσωρινό μειοδότη την  εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ» που επέδωσε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
58,37% (πενήντα οκτώ κόμμα τριάντα επτά τοις εκατό). 
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
      Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης 
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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