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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Πρακτικού 23
Αριθ. Απόφασης 167
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την
κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017, προϋπολογισμού μελέτης 4.420.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16602/6-5-2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Άνω Λιοσίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου –
Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αρ. πρωτ.17236/9-5-2019, που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα
Δ.Σ. στις 9-5-2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής:
1)
2)
3)
4)
5)

Παππούς Χρήστος
Μπρέμπος Σπυρίδων
Οικονομάκης Μιχαήλ
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Αδάκτυλος Γεώργιος

1)
2)
3)
4)

Σάββας Σάββας
Κρεμύδας Ιωάννης
Τσιουμπρής Δημήτριος
Αβράμης Γεώργιος

Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤ ΕΣ
Αντιπρόεδρος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των
θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.
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Ο Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην κατακύρωση
ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017,
προϋπολογισμού μελέτης 4.420.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ.
16602/6-5-2019 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Θέτει υπόψη του σώματος την υπ’
αριθ. πρωτ.16989/7-5-2019 εισήγηση της της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αναφέρει τα
εξής:
«Με την υπ’ αρ. 39/18 απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 123/17 μελέτη για την
κατασκευή του έργου του θέματος, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε - ΣΑΕΠ
2018ΕΠ08500022 προϋπολογισμού μελέτης4.420.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
1. Το πρωτογενές αίτημα έλαβε ΑΔΑΜ: 18REQ004140483.
2. Η έγκριση του αιτήματος έλαβε ΑΔΑΜ: 18REQ004425886.
3. Με την με αρ. πρωτ. 39/11-2-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΟΛΩΗΤΗ5Ε), εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης και τα τεύχη διαγωνισμού.
4. Η με αρ. πρωτ. 4321/12-2-19 Περίληψη της Διακήρυξης έλαβε ΑΔΑ: 6ΜΝΖΩΗΤ-4Ο3).
5. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004450420.
6. Η δημοπράτηση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 με ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 80351) και με τρόπο επιλογής την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016.
7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, συντάχθηκε και υποβλήθηκε σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16, με κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
8. Στο διαγωνισμό έδωσαν προσφορά δέκα (10) διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι
πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ.
9. Η Επιτροπή διαγωνισμού υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής το με αρ. πρωτ. 8720/18-3-2019 1ο Πρακτικό της
το οποίο επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 104/1-4-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 9ΤΓ4ΩΗΤ-ΒΚ1) και ανακήρυξε ως Προσωρινό Ανάδοχο για τον Διαγωνισμό του
έργου του θέματος την εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.”, με οικονομική προσφορά
για Δαπάνη Εργασιών 932.708,00 € (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα 15%,
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ήτοι με έκπτωση 63,71 %.
10. Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το σχετικό 1ο Πρακτικό
απεστάλησαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 1/4/2019, σε όλους
τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στους οποίους δόθηκε πρόσβαση και επί των
φακέλων των άλλων συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης,
για τον έλεγχο και την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
11. Στη συνέχεια κλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13593/12-4-19 έγγραφο (μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ), ο Προσωρινός Ανάδοχος να
προσκομίσει εντός είκοσι ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο
4.2α και 4.2.β της Διακήρυξης.
12. Ο Προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 24-4-2019 (μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ) έγγραφό του, καθώς και σε έντυπη
μορφή με το αρ. πρωτ. 16165/25-4-19, τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
13. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά, προέβη στη σύνταξη και
έκδοση του με αρ. πρωτ. 16602/6-5-19 2ου Πρακτικού της, με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας ελέγχου βάσει των κριτηρίων ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της
Διακήρυξης και εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη
Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017 στον πρώτο μειοδότη: “ΔΟΜΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.”, με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 63,71 %
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και ποσό προσφοράς 1.317.246,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.633.385,35 € (με Φ.Π.Α.),
που αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες προϋπολογισμού : 932.708,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : 167.887,44 €
Απρόβλεπτα 15% : 165.089,32 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 40.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% : 2.612,88 €
Αναθεώρηση : 8.948,61 €
Σύνολο : 1.317.246,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24% : 316.139,10 €
Σύνολο με Φ.Π.Α. : 1.633.385,35€
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού
διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017”,, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Επίσης σημειώνεται ότι στο άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/16 ορίζεται ό τι, στην
απόφαση κατακύρωσης θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής
της σύμβασης. Ως εκ τούτου σας αναφέρουμε ότι οι προθεσμίες αναστολής της σύναψης του
έργου του θέματος προκύπτουν από το άρθρο 360 και τα επόμενα του Ν. 4412/16 ".
Προτείνεται στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.
Η O.Ε., αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, είδε τα εν λόγω πρακτικά, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μετά από διαλογική
συζήτηση,

Αποφασίζει
Ομόφωνα, αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει τα εξής: α) επικυρώνει το υπ’
αριθμ. πρωτ 16602/6-5-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη
Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 123/2017, προϋπολογισμού μελέτης 4.420.000,00€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.) & β) κατακυρώνει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό στην εταιρεία: «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 63,71 % και ποσό
προσφοράς 1.317.246,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.633.385,35€ (με Φ.Π.Α.), που αναλύεται ως
ακολούθως :
Εργασίες προϋπολογισμού : 932.708,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : 167.887,44 €
Απρόβλεπτα 15% : 165.089,32 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 40.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% : 2.612,88 €
Αναθεώρηση : 8.948,61 €
Σύνολο : 1.317.246,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24% : 316.139,10€
Σύνολο με Φ.Π.Α. : 1.633.385,35€
επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι εντός των ορίων του
προϋπολογισμού και επιπλέον είναι συμφέρουσα για το Δήμο.
Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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