
EΛΛ}Ι NΙ Κ}Ι Δ ιΙ MOKPATΙA
NoMoΣ ATTΙΚΙΙΣ
Δ}ΙMoΣ ΦγΛHΣ
EΠΙΤPOΠH ΔΙAΓΩNΙΣMOΥ

Ανιυ Λι6οια
Aρ. Πριοτ. :

2. ΠPAΚTΙΚO HΛEΚTPoNΙΚ}ΙΣ AΠoΣΦΡAΓΙΣ}ΙΣ / AΞΙoΛoΓHΣ}ΙΣ ΠΡoΣΦoPΩN

EΠΙTPoΠ}ΙΣ ΔΙENEPΓEΙAΣ ANοΙKToΥ HΛEKTΡONΙΚoΥ ΔΙAΓΩΝΙΣMoΥ

ΓΙA TtΙN ANAΔEΙΞH ANAΔoxoΥ ΚATAΣΚEΥHΣ ToΥ EPΓoτ
κΑNEΓEPΣH &PEΦoι|ΙIΙΠΙΑΚoy ΣTΑΘMoΥ σΛ:aΙζΛΙΙPΩFqEΝιΙΣ ΦPοFfTΙΔΑΣ ΣTο 0.TΚ23SA'

tTrΙΝ ΙΙEPΙOIζΙΙ ΔPOΣaΥΓΙ oΛΙΙ ΔHM0TΙΙζHΣ| EΙ|l oTΙΙTAt AN {ι ΙΙoΣΙΩΛΙυ

A.M.90αl1B

Eκτιμιbμειηg αξiαg 2,40o.oL7,59 Ευριil [πΜoν Φ.ΙΙ.A. 24o/o),
Π ροtπoλογιoμoιi : 2,97 6,o2t,8 1 € oυ μπερ ιλαμβανo μ€νoυ τoυ Φ. Π.A.

IAΔAM : 1BΡROC004t00927 3Ο-11-1B)
(FΙλεκτρoνικ6q Διαγωνιομ6q 789 2B)

ιΙ Eπιτρoπτ] Διεν€ργειαq Διαγωνιoμot τoυ dργoυ : κΑNΕΓΕPΣΗ BPΕΦοNfiFuΑΚQΥ

ΣTAΘEiloΥ oΛaΚΛHPΩMEΙ{r{Σ ΦPONTIΛΑΣ ΣTo o'TΙζ23S& ΣΓΙfiv rΙEPIaxΙΙ ΔPoΣαΥEIoΛH

ΔIΙftΙaTιIξEΙΣ EΙ|ΙοTHTΑΣ ΑFΙΩ iloΣιΩΛΙrr oυγκρoττ]Θηκε με ην με αρ. 3B6/4-12-tB απ6φαo{ τη9

Oικοvoμικ]q Eπιτρoτηq τoυ Δ{μoυ Φυfuis (AΔA : ΩTΚ1ΩHT-ΘB9) ψε :

Tακτικιi M€λη :

1'' ΑΓΓEΛοΠoΥΛoΣ ΚΩNΣTΑNTΙNOΣ, ΠE Πoλιτικιilν Mη1ανικιilv - Πρ6εδρoq - [ΔιΙMoΣ
ΑΣΠPοΠΥPΓoΥ)

2, ΠANoΣ ΙΩANNιΙΣ, ΠE Πoλιτικιbν Mηxαvικιilν .M6λοq - [ΔιΙMoΣ ΦΥΛHΣ)

3. BAPEΛΑ MAΡΙA, TΕ Πoλιτικιbν Mη1ciνικιilν - Miλoq - [ΔιΙMoΣ ΦΥΛιΙΣ)

4. ΡoΥMΠA EΛENιΙ, ΠE Πoλιτικιi:ν Mη1ανικιilν -M6λoq - (ΔFrMoΣ ΦΥΛιΙΣ)

Aναπtrrl ραlματικιi M€λη

1, KAKoΣAΙoΣ NΙΚoΛAoΣ, Λoιπo[ Π.Ε.- Aναπλ. Πρ6εδρoq _ [ΔΙoΙΚ.AEΡoΠoPΙKι{Σ ΥΠOΣTFΙPΙΞHΣ

ΔAΥ)

2' BoΣΣoΣ ΓEΩPΓΙοΣ, ΠE Aρ1ιτεκτ6νων Mη1ανικιilν - Aναπλ, M€λoq - [Δ}ΙMoΣ ΦΥΛHΣ)

3. ΣTΥΛΙANOΥΑΡΙΣTEΙΔιΙΣ ΠE Αρ1ιτεκτ6νιυν Mη1ανικcbν _ Αναπλ. Mιiλoq - [ΔFΙMoΣ ΦΥΛιΙΣ)

. Ωs εκπρ6αωπoq τηq ΠEΔA oρloθηκε με την υπ. αριΘμ. 7148/7-72-17 α φαση o κ'



Nικ6λαog Mελετ[oυ με αναπληρωττ] τoυ τoν κ. Θωμα Poυooη.

. Ωs εκπρ6oωπo9 τoυ TΕE oρ[oΘηκε με την υπ. αριθμ. 27\1'5l15-t2-t7 ατ6φαση o κ.

Aλ6ξανδρoq Bηooαρdκηq με αναπληρωτri τoυ ην κ.Mαργαρ[τα Δfδε.

. Ωs εκπρ6oωπoq των εργoληπτικιbν oργανιiloεων κλτjΘηκε o εκπρ6oωπos τηξ ΠΕΔMEΔE

πoυ oρloθηκε με ην υπ. αριΘμ. 2589/54-t2-L7 ατ6φαoη, o κ. Zηoιμ6πoυλoq Eυoτρ&τιos με

αναπληρωτ{ τoυ τoν κ. Kαρκαντζ6g Ξενoφιilνταq.

FΙ Eπιτρoπτ] oτιg 25-1-2019 πρof βη oτo dνoιγμα των υπoβληΘ€ντων στο oιioτημα EΣFΙΔιΙΣ

δικαιoλolητικιirν πρoσωρινor5 αναδ6xoυ, πρoκειμ6νoυ να ελdγξει αν πληρoriνται τα κριτrjρια

πoιoτικrjq επιλoμjq τoυ αρΘρoυ 22 τηg Διαηρυξηg, ιboτε να πρoβε[ oτην otνταξη και fκδooη τoυ

o1ετικoti 2o, Πρακτικof με τo απoτ6λεσμα τηs διαδικαolαg ελ6γxου των δικαιoλoγητικιbν

πρoσωρινo$ αναδ61oυ, αιiμφωνα με τo &ρθρo 4,2'τηg Διακηρυξηq.

FΙ Eπιτρoπτ] λαμβ&νoνταq υπ6$η :

5/t1-t-20Τ9 Aπ6φαoη η9 oικoνoμικjq Επιτρoπτjq [ΑΔA: 6ZΞ1ΩFΙT.ΣΛ7) και α0μφωνα με

αυτιjν αναηρrixΘηκε Πρooωριν6q Αν&δoχoq στoν Διαγωνιoμ6 τoυ ι1ργoυ τoυ θ6ματoq η

εταιρε[α (VASARTΙS S.A>l, με μ€oη 6κπτωoη επ[ των oμdδων εργαoιιbν πooοoτot 53,55 o/o

καιπoo6 πρooφoρ&g1.t!4.718,36 € (x.ορig Φ.Π.A.) και 1.382.2So,77€, (με Φ.Π.A.).

Πρακτικ6 απεoτ&ληoαν ηλεκτρoνικd μ6oω ηq πλατφ6ρμαq EΣ}ΙΔιΙΣ oτιg 1L/1/2019 oε

6λoυq τoυq συμμετ61oντε9 oτo Διαγωνιoμ6, oτoυ9 oπo[oυg δ6Θηκε πρ6oβαoη και επ[ των

φακfλων των αλλων oυμμετε16ντων α3μφωνα με τo dρΘρo 4.1.Θ τηq Διαηρυξηq, για τoν

€λεγ1o και ην υπoβoλη τυ16ν ενoτ&oεων.

τoυ EΣFΙΔFΙΣ) με την oπolα κλτ]θηκε o Πρooωριν6q Aνdδo1os να πρoσκoμloει εντ6q εlκooι

ημερcbν τα πρoβλεπ6μενα oτιq κε[μενε9 διατ&ξειq δικαιoλoγητικ& πρoσωρινof αναδ61oυ

Kαι τα απoδεικτικd 6yγραφα νoμιμoπo[ηoηq.

Σ To 6τι o Πρooωριν6q Αναδo1oq υπ€βαλε εμπρ6Θεoμα (μ6oω η9 λειτoυργικ6τηταq
,,Eπικoινων[α,, τoυ EΣHΔHΣ) oτιg 24-1'-20].9 ανωτ6ρω δικαιoλoγητικd, τα oπolα υπ6βαλε

επloηg εμπρ6Θεoμα και σε €ντυπη μoρφti με τo με αρ. πρωτ, 2L50/25L.t9 θγyραφ6 τoυ,

,.Eπικoινων[α,, τoυ EΣHΔHΣ) oτιg 24-L-2O19 ανωτfρω δικαιoλoγητικα, τα oπolα υπ6βαλε

επloηq εμπρ6Θεoμα και σε fντυπη μoρφτi με τo με αρ. πρωτ. 2150/25L-t9 6γyραφ6 τoυ,

και αφoιi dλεγξε τα υπoβληΘ6ντα δικαιoλoγητικ&, διαπloτωoε 6τι τα αντlγραφα πoινικof

μητριiloυ καΘιbq και τα πιστoπoητικα 6τι o πρoσωριν6q αναδo1oq δεv τελε[ υπ6 πτιilχευστl,

πτω1ευτικ6 αυμβιβαoμδ, αναγκαoτικιj δια1εi,ριoη, καΘιilq 6τι δεν 61ει υπαxΘε[ oε διαδικαo[α

εξυγ[ανoη9 και δεν €xει τεΘε[ υπ6 εκκαΘdρ.oη, δεν, 6φεραν ημερoμην[α 6κδooηq μετd ην



την παρ. 23,3,γ ηq Διαηρυξηq και τo 5035/2B -9-20LB 6yyραφo τηq Ε.Α'Α.ΔH,ΣΥ.

Για τo λ6γo αυτ6 η Eπιτρoτη Διαγωνιoμoιi ζfτηoε oτιq 25-01-2019 -αυμφωνα με τo &ρΘρo

4.2.γ τηgΔιακηρυξηq-, απ6 τoν Πρooωριν6 Αναδo1o να υπoβdλει oυμπληρωματικd εντ6q π6ντε [5)

ημεριbν, τα δικαιoλoγητικα πoυ απαιτol3νταν με ημερoμην[α 6κδooηq μετd την πρ6oκληoη απ6

ην ΑναΘdτoυoαΑρ1r].

o Πρooωριν6q Αν&δoxoζ με τo με απ6 2}-0t.20t9 α[τημα τoυ, -μ6oω τηq λειτoυργικ6τηταq

τηq ..Eπικoινων[αg,, τoυ EΣFΙΔFΙΣ, τo oπolo υπ6βαλε και στo πρωτ6κoλλo τoυ Δημoυ [αρ .πρωτ.

2484/2g-0t-2019),- ζriηoε απ6 ην ΑναΘ6τoυoα Aρxτi παρ&ταoη τoυ xρ6νoυ υπoβoλτjq των

αυμπληρωματικιilν δικαιoλoγητικιbν μ61ρι ην ].3η Φεβρoυαρloυ 201.9, υπoβdλλoνταq τα

αντloτoι1α απoδεικτικd παραλαβr]9 των εγγρdφων απ6 τo Πρωτoδικε[o.

Eπειδrj αι)μφωνα με τo &ρΘρo 4'2'y τηg Διακηρυξηq, η Αναθιiτoυoα Aρμj μπoρε[ να

παρατε[νει -εφ6ooν αιτιoλoγεlται επαρκιΙ.lξ- ην πρoΘεoμ[α, πoυ δ6Θηκε απ6 ην Eπιτρoπf

Διαγωνιoμo$ για ην αυμπληρωματικτj υπoβoλτj των δικαιoλorητικιbν, κατ, ανriτατo 6ριo για

δεκαπ6ντε [15) επιπλ€oν ημ6ρεq, η oικoνoμικ] Eπιτρoπτ] με την υπ αρ. 31'/4-2-201'9 απ6φααf ηq

6δωoε παραταoη τoυ 1ρ6νoυ υπoβoληq των ζηηθ6ντων συμπληρωματικιi:ν δικαιολoγητικιbν τoυ

Πρooωρινof Αναδ61oυ μ61ρι και την 13η Φεβρoυαρ[oυ 2019,

o Πρoαωριν69 Αv&δoxoq υπ6βαλε εμπρ6θεoμα τα oυμπληρωματικα δικαιoλoγητικη μ6oω

τηq λειτoυργικ6τηταq .,Eπικoινων[α,, τoυ EΣHΔιΙΣ, oτιg L3-2.2019 και τα υπdβαλε επloηq

πριυτ6n.rπα με τo με αρ. πρωτ. Μ57 /L4-2-t9 iγyραφ6 τoυ.

H Eπιτρoπr] Διαγωνιoμori πρo€βη εκ ν6oυ στoν απαιτoιiμενo θλεγ1o και των υπoβληΘfντων

αυμπληρωματικιi.lν δικαιoλοητικιilν κατα τα oριζ6μενα oην oικε[α Διακηρυξη και διαπloτωoε

6τι πληρotνται τα κριττjρια επιλoμiq τoυ πρoσωρινoιi αναδ6xoυ κατα τα oριζ6μενα σην

Διακηρυξη.

Mε βdoη 6λα τα παραπανω η Eπιτρoπτj Διαγωνιoμor3 γνωμoδoτεl oτην AναΘ6τoυoα Aρχτi,

τ]τoι ην oικoνoμικι] Eπιτρoπ{, υπdρ τηq κατακιiρωoηs τoυ Διαγωνιoμoιi για την ανdδειξη

Αναδ6xoυ καταoκευτ]q τoυ fργoυ :

tedΝEΓEΡΣΙf EΡE.ΦoΛΙffΙIΙ{ Ιζo'ΥΣTΑΘFqCIΥ DΛQΚΛIΙPΩMEFιιHΣ ΦPOtlιtTΙdnx tTa o.T'K235Α'

ΣrrΙ,Μ ΙIE.pΙoxrΙ ΔP oΣoΥΙΙ oΛH ΛιΙM οTI ΚΙΙΣ EN οTH Μ:Σ ΑlΨ.Ω ΙΙoΣ[Ωlvll

A,M.90α178

oτoν πριbτo μειoδ6τη : <VASARTΙS s.A), με μ6oη 6κπτωoη επ[ των oμfrδων εργαoιιbv πooooτof

53,55o/o καιπoo6 πρooφoρdgt.L!4.7tB,36 € (xιuρis ΦJI.A.) και'L.3B2.2S0,77 € (με Φ.Π.A.),

πoυ αναλfεται ωζ ακoλorjΘωg :

Eργαo[εq πρotiπoλoγισμo$ : 819.597,38 €



Γ.E. & o.E'.L8o/oι L47.S27,53€

Aπρ6βλεπτα tSo/o : 145.068,7 4 €,

AναΘειbρηoη : z.524,7t €

Σriνoλo = t.11.4.7a8β6 € (1ιορiq Φ.Π.A.)

Φ.Π.A. 24o/o :267.532.4L €'

Σ$νoλo με Φ.Π.A. ι 1.3B2.2So,77 G

o ΠPoΕΔPoΣ TflΣ EIΙITPoΙIHΣ

TA ΥΠHPEΣIAKA MEΛH

oI ΕΚΠPΩΣΩtIoI TiN ΦλPEΩN




