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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
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          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2652/2016 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.15π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 208590 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 08-11-2016. 
 

Θέμα 7ο 
1. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», προϋπολογισμού 3.536.585,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 2. 
Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού 3. 
Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 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  

• Σαπουνά Αγγελική  

• Αλεξίου Αθανάσιος  
Το αναπληρωματικό μέλος: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Λεβέντη Αγγελική 

• Δανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Δημάκος Δημήτρης 

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράμπελας Κωνσταντίνος 

• Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
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3. Την υπ’ αριθμ. 232641/25-11-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων  στους Εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΦΕΚ 
3203/Β/ 28-11-2014). 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4281/2014 και του Νόμου 3669/2008, όπως αυτός ισχύει 
σήμερα «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων». 

5. Την συνταχθείσα μελέτη, που αποτελεί επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 29/2011 μελέτης του 
θέματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αγίας Παρασκευής. 

6. Ότι η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 
αποφασίστηκε με την 114249/ΥΔΕ 2152/14-6-16 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Β. Τομέα 
Αθηνών, (ΑΔΑ: 6ΟΒ97Λ7-ΦΙΜ) Φορέας 02.072 ΚΑΕ 977750205601). 

7. Τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής. 

8. Την απόφαση 1538/2016  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη 
Δημοπράτησης του έργου και η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον 
Ελληνικό Τύπο. 

9.       Την απόφαση 1831/2016 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία η σύσταση της 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

10. Την με αρ. πρωτ. 173515/21-9-2016 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
την οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

11. Την με αρ. πρωτ.205234/03-11-2016 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.  

12. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου 

Και επειδή : 

Α. Στην Αθήνα την 6η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος), διεξήχθη ο 
ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο του θέματος 

Σύμφωνα με την 173515/21-09-2016 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την 
οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του διεξαγωγής του διαγωνισμού έλαβαν μέρος οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
64,52%, γίνεται δεκτή. 
2. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 59,35%, γίνεται δεκτή. 
3. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
63,44%, γίνεται δεκτή. 
4. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
57,95%, γίνεται δεκτή. 
5. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 60,13%, γίνεται δεκτή. 
6. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
61,65%, γίνεται δεκτή. 
7. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
70,78%, γίνεται δεκτή. 
8. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ATE με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης    69,61%, γίνεται δεκτή. 
9. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΗΚ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,00%, 
γίνεται δεκτή. 
10. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 63,13%, γίνεται δεκτή. 
11. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
68,13%, γίνεται δεκτή. 
12. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 58,57%, γίνεται δεκτή. 
13. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΕΡΑ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,02%, 
γίνεται δεκτή. 
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14. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ AE με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 67,70%, γίνεται δεκτή. 
15. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 53,02%, γίνεται δεκτή. 
16. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 52,30%, γίνεται δεκτή. 
17. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
54,87%, γίνεται δεκτή. 
18. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 59,35%, γίνεται δεκτή. 
19. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΘΝΟΚΑΤ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
41,39%, γίνεται δεκτή. 
20. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΚΑ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 52,44%, 
γίνεται δεκτή. 
21. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ AE με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 68,65%, γίνεται δεκτή. 
22. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 63,44%, γίνεται δεκτή. 
23. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης RESTORE ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
52,35%, γίνεται δεν γίνεται δεκτή. 
24. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ AE με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 57,00%, γίνεται δεκτή. 
25. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
69,35%, γίνεται δεκτή. 
26. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 67,00%, γίνεται δεκτή. 
Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης RESTORE ΑΤΕ δεν έγινε δεκτή καθόσον δεν 
συναγόταν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά η Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ 
Στελεχών, με δεδομένο ότι η αντίστοιχη ενημερότητα πτυχίου είχε λήξει, ενώ δεν είχαν 
προσκομιστεί αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΣΜΕΔΕ για τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν το πτυχίο και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 23.2.2.β. της διακήρυξης, ενώ δεν αναγραφόταν στην σχετική Υ/Δ ότι τα 
στελέχη ήταν ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημέρα του διαγωνισμού και κάτι τέτοιο μπορούσε να 
αποδειχτεί εφόσον η επιχείρηση αναδεικνυόταν μειοδότης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
23.2.1 της διακήρυξης. 

Κατά του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός των πέντε (5) ημερών που 
ορίζεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας (παρ. 4.1) και στις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, 
δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, και συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή  Διαγωνισμού στις 31-10-2016, 
ημέρα Δευτέρα, προκειμένου  να  ολοκληρώσει  το  πρακτικό  της. Με την από 03-11-2016 
αναφορά του προέδρου της επιτροπής κατατέθηκε στην υπηρεσία το από 03-11-2016 2ο 
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο η σειρά κατάταξης είναι η παρακάτω: 

1. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
70,78%, γίνεται δεκτή. 

2. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ATE με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης    69,61%, γίνεται δεκτή. 

3. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
69,35%, γίνεται δεκτή. 

4. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ AE με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 68,65%, γίνεται δεκτή. 

5. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 68,13%, γίνεται δεκτή. 

6. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ AE με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 67,70%, γίνεται δεκτή. 

7. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 67,00%, γίνεται δεκτή. 

8. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 64,52%, γίνεται δεκτή. 
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9. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 63,44%, γίνεται δεκτή. 

10. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 63,44%, γίνεται δεκτή. 

11. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 63,13%, γίνεται δεκτή. 

12. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
61,65%, γίνεται δεκτή. 

13. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 60,13%, γίνεται δεκτή. 

14. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 59,35%, γίνεται δεκτή. 

15. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 59,35%, γίνεται δεκτή. 

16. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ με 
μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,57%, γίνεται δεκτή. 

17. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
57,95%, γίνεται δεκτή. 

18. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ AE με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 57,00%, γίνεται δεκτή. 

19. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΗΚ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
56,00%, γίνεται δεκτή. 

20. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 54,87%, γίνεται δεκτή. 

21. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΕΡΑ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
54,02%, γίνεται δεκτή. 

22. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 53,02%, γίνεται δεκτή. 

23. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΚΑ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
52,44%, γίνεται δεκτή. 

24. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 52,30%, γίνεται δεκτή. 

25. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΘΝΟΚΑΤ ΑΕ με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 41,39%, γίνεται δεκτή. 

Δεν έγινε δεκτή μία διαγωνιζόμενη εταιρεία: 
Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης RESTORE ΑΤΕ δεν έγινε δεκτή καθόσον δεν 
συναγόταν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά η Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ 
Στελεχών, με δεδομένο ότι η αντίστοιχη ενημερότητα πτυχίου είχε λήξει, ενώ δεν είχαν 
προσκομιστεί αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΣΜΕΔΕ για τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν το πτυχίο και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 23.2.2.β. της διακήρυξης, ενώ δεν αναγραφόταν στην σχετική Υ/Δ ότι τα 
στελέχη ήταν ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημέρα του διαγωνισμού και κάτι τέτοιο μπορούσε να 
αποδειχτεί εφόσον η επιχείρηση αναδεικνυόταν μειοδότης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
23.2.1 της διακήρυξης. 
Προσωρινός μειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», προϋπολογισμού 3.536.585,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  είναι η 
εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 70,78% που αντιστοιχεί σε οικονομική 
προσφορά 1.213.216,88€ (πλέον ΦΠΑ που αναλογεί), που αναλύεται ως εξής: 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) : 689.607,47 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σσ) : 124.129,34 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΑΣ : 813.736,81 

Απρόβλεπτα  15%  *  ( ΣΑΣ) : 122.060,52 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 935.797,33 

Απολογιστικά : 267.609,15 

Αναθεώρηση : 9.810,40 

Σύνολο Σ2 (χωρίς Φ.Π.Α.) : 1.213.216,88 

ΑΔΑ: ΩΙ3Ο7Λ7-ΣΟΜ



Ο ΦΠΑ που αναλογεί σήμερα είναι 24%, οπότε στο ποσό των 1.213.216,88€ είναι ποσό 

ΦΠΑ 291.172,00€. Η συνολική δαπάνη του έργου με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 

1.504.388,88€. 

Με 2ο προσωρινό την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ATE με ποσοστό έκπτωσης 69,61%,, και 

3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 69,35%. 

Β. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής . 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού. 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», προϋπολογισμού 3.536.585,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
στην εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 70,78% που αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά 1.213.216,88€ (πλέον ΦΠΑ που αναλογεί), που αναλύεται ως εξής: 

 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) : 689.607,47 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σσ) : 124.129,34 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΑΣ : 813.736,81 

Απρόβλεπτα  15%  *  ( ΣΑΣ) : 122.060,52 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 935.797,33 

Απολογιστικά : 267.609,15 

Αναθεώρηση : 9.810,40 

Σύνολο Σ2 (χωρίς Φ.Π.Α.) : 1.213.216,88 

Ο ΦΠΑ που αναλογεί σήμερα είναι 24%, οπότε στο ποσό των 1.213.216,88€ είναι ποσό 

ΦΠΑ 291.172,00€. Η συνολική δαπάνη του έργου με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 

1.504.388,88€. 

3. Με 2ο προσωρινό την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ATE με ποσοστό έκπτωσης 69,61%, και 
3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 69,35%. 

4. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

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

 
 

 
1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού. 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011», προϋπολογισμού 3.536.585,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
στην εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 70,78% (εβδομήντα κόμμα 
εβδομήντα οκτώ τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 1.213.216,88€ (ένα 
εκατομμύριο διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ογδόντα οκτώ 
λεπτά) (πλέον ΦΠΑ που αναλογεί), που αναλύεται ως εξής: 

 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) : 689.607,47 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σσ) : 124.129,34 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΑΣ : 813.736,81 

Απρόβλεπτα  15%  *  ( ΣΑΣ) : 122.060,52 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 935.797,33 

Απολογιστικά : 267.609,15 

Αναθεώρηση : 9.810,40 

Σύνολο Σ2 (χωρίς Φ.Π.Α.) : 1.213.216,88 

ΑΔΑ: ΩΙ3Ο7Λ7-ΣΟΜ



Ο ΦΠΑ που αναλογεί σήμερα είναι 24%, οπότε στο ποσό των 1.213.216,88€ είναι ποσό 

ΦΠΑ 291.172,00€ (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ). Η συνολική 

δαπάνη του έργου με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι 1.504.388,88€ (ένα εκατομμύριο 

πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά). 

3. Με 2ο προσωρινό την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ATE με ποσοστό έκπτωσης 69,61% 
(εξήντα εννέα κόμμα εξήντα ένα τοις εκατό), και 3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΕΡΓ. 
ΗΛ. ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 69,35% (εξήντα εννέα κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό). 

4. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
      Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Δανάκος Χριστόφορος 

 

ΑΔΑ: ΩΙ3Ο7Λ7-ΣΟΜ
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