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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 74/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση Πρακτικού (4) για την ανάθεση του 
έργου “Περιβαλλοντικές & ακουστικές 
παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές 
για την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
και παρεµβάσεις αστικού περιβάλλοντος για 
την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του 
µικροκλίµατος στον πεζόδροµο κατά µήκος 
της Λεωφόρου ∆εκελείας”». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 30 του µήνα Ιουνίου 
του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 7474/12/24-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος και 6) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Σιµιγδαλά Ειρήνη   2)  Κόντος Σταύρος     2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του 
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της 
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη και 
Πλάτανος Ελευθέριος αντιστοίχως. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
  Τίθεται υπόψη σας η αριθ.πρωτ. 7030/15-6-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα το υπ.αριθµ. 
6799/8-6-2011 Πρακτικό (4) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 
«Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές για την πρόσβαση ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες και παρεµβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόµηση 
ενέργειας και βελτίωση του µικροκλίµατος στον πεζόδροµο κατά µήκος της 
Λεωφόρου ∆εκελείας». 

Καλείται η  Οικονοµική Επιτροπή   : 

 
1. Να εγκρίνει το υπ.αριθµ. 6799/8-6-2011  Πρακτικό (4) Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης. 

 
2. Να αναθέσει τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου:  

«Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές για την πρόσβαση ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες και παρεµβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την 
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του µικροκλίµατος στον 
πεζόδροµο κατά µήκος της Λεωφόρου ∆εκελείας» στην εταιρεία 
«ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», η οποία κηρύσσεται προσωρινός Μειοδότης, διότι 
έχει το µικρότερο άθροισµα της ανηγµένης προσφοράς Πα (σύστηµα 
προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’) και της οικονοµικής προσφοράς 
(σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστoύ έκπτωσης), οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη δαπάνη εργασιών και επί πλέον τα γενικά έξοδα και 
το όφελος του αναδόχου.  
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Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του 
Πρακτικού (4).  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 12/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και  

 

α) Το Ν.3263/2004 

β) Το Ν.1418/84 

γ)Το Π.∆. 609/85 

δ)Το Ν.3463/2006 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
1)  Την έγκριση του υπ.αριθµ. 6799/8-6-2011 Πρακτικού (4) Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού του έργου : «Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεµβάσεις στις 
εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές για την 
πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και παρεµβάσεις αστικού 
περιβάλλοντος για την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του 
µικροκλίµατος στον πεζόδροµο κατά µήκος της Λεωφόρου ∆εκελείας», το 
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 

2) Την ανάθεση της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου : «Περιβαλλοντικές 
& ακουστικές παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις 
οδικές υποδοµές για την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
παρεµβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόµηση ενέργειας και 
βελτίωση του µικροκλίµατος στον πεζόδροµο κατά µήκος της Λεωφόρου 
∆εκελείας» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», η οποία κηρύσσεται προσωρινός 
Μειοδότης, διότι έχει το µικρότερο άθροισµα της ανηγµένης προσφοράς Πα 
(σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’) και της οικονοµικής προσφοράς 
(σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστoύ έκπτωσης), οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη δαπάνη εργασιών και επί πλέον τα γενικά έξοδα και το 
όφελος του αναδόχου.  
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφησε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, δεδοµένου ότι είχε υποβληθεί ένσταση κατά του 
προηγουµένου πρακτικού του διαγωνισµού, στην εξέταση της οποίας είχε 
µειοψηφήσει. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  74/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 

 
 
Συνηµµένο :   
Το υπ' αριθµ. 6799/8-6-2011 Πρακτικό (4) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
«Περιβαλλοντικές & ακουστικές 
παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, 
πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές 
υποδοµές για την πρόσβαση ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες και παρεµβάσεις 
αστικού περιβάλλοντος για την 
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση 
του µικροκλίµατος στον πεζόδροµο 
κατά µήκος της Λεωφόρου ∆εκελείας » 
Α.Μ. 88/2009 

ΝΕΑ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 
08/06/2010 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6799 
 
 
 
 
 

 
Π   Ρ   Α   Κ   Τ   Ι   Κ   Ο   (4)   Σ   Υ   Ν   Ε   ∆   Ρ  Ι   Α   Σ   Η   Σ 

 
 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    

 

ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΙΝ∆ΟΥ 1 & ΕΦΕΣΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

                   ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  :   

 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ» 

Α.Μ. 88/2009 

 

Α. Στην Νέα Φιλαδέλφεια την 08/06/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.µ. 
στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τ.Υ επί της οδού Πίνδου 1 & Εφέσου (2ος όροφος), 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 273/2010 Α.∆.Ε., κατόπιν προσκλήσεων από την Πρόεδρο της Επιτροπής 
για το άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών . 

 
Εκ µέρους της επιτροπής παραβρέθηκαν :  
 
1. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (Πρόεδρος)  
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2. ΝΤΙΟΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  (µέλος)  
3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (µέλος) 
4. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.(µέλος)  
5. ΑΡΤΟΥΝ ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ , Μ.Η.Μ. – Ε.∆.Ε. (µέλος) 
6. ΤΣΕΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 

(µέλος) 
7. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ήµαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης (µέλος) 
Β. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των 

οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν το τρίτο στάδιο του 
διαγωνισµού παρουσία και εκπροσώπων όλων των διαγωνιζοµένων.  

Εκ µέρους της ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. παρέστη ο Κος Θεοχάρης Σαρηγιαννίδης. 
Εκ µέρους της ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. παρέστη η Κα ∆ήµητρα Γκικάκη. 

 
Ακολουθεί ο πίνακας µε τους διαγωνιζόµενους που πέρασαν το τρίτο στάδιο :  
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 

1. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 93 -  
ΚΗΦΙΣΙΑ  

Τ.Κ.: 14563 

210-8080023 
210-8083106 

210-8019651 

2. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.  ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 12 –  
ΑΛΙΜΟΣ  

Τ.Κ.: 17455 

210-9848527 210-9888640 

 
Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε, αρίθµησε, µονόγραψε όλα τα εσώκλειστα 

έγγραφα  των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των ανωτέρω δύο (2) 
διαγωνιζοµένων και ανακοίνωσε τα ποσά των οικονοµικών Προσφορών τα οποία και 
καταχώρησε στον παρακάτω Πίνακα 1. 

Πίνακας 1  
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονοµική Προσφορά 
Μελέτη - Κατασκευή 

Οικονοµική Προσφορά  
Επιµέρους Ποσοστά έκπτωσης 

1. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 503.000,00 € 2% Συνολική ∆απάνη κατά την 
Προσφορά € 

2. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.  504.000,00 € 2% Συνολική ∆απάνη κατά την 
Προσφορά € 

 
 
Ελέγχθηκε επίσης η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών, 

παρακρατήθηκαν τα µηχανόσηµα του άρθρου 24 της διακήρυξης και τέλος ελέγχθηκε 
η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς. 

Στους φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων βρέθηκαν τα 
εξής: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 
ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 

• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 
• Τιµολόγιο προσφοράς 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 

• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 
ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 
• Τιµολόγιο προσφοράς 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 

 
Κατόπιν των ανωτέρω οι Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 
και ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. γίνονται οµόφωνα δεκτές. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή,  για την ανάδειξη βέλτιστης προσφοράς για το τµήµα 
του έργου που δηµοπρατείται µε το σύστηµα ‘’µελέτη – κατασκευή’’ προχώρησε στον 
υπολογισµό των ανηγµένων προσφορών κάθε διαγωνιζοµένου ως συνάρτηση της 
οικονοµικής προσφοράς και της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει σήµερα και 
τον τύπο του άρθρου 6 του Π.∆. 218/99 δηλαδή: 

 
 

Πα = (1-ρ).Π.  100  + ρ.Π 
Β 

 
Όπου:    Πα = η ανηγµένη προσφορά. 

        Π   = η οικονοµική προσφορά. 
         Β  = η συνολική βαθµολόγηση που προκύπτει από την αξιολόγηση της 

µελέτης. 
  Η τιµή ρ  της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του Π.∆. 218/99 ορίζεται σε ρ= 0,05  

 
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονοµική 

Προσφορά Π 
Βαθµολογία  

Β 
Ανηγµένη 
Προσφορά 

Πα 
1. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 503.000,00 91 550.259,89 
2. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.  504.000,00 81 616.311,11 

 
Μετά την καταγραφή των ποσών των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε το 

άρθρο 4.4.1 της διακήρυξης, επειδή, κατά την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08, 
το σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’ συνδυάζεται µε άλλο σύστηµα 
προσφοράς και στο σύστηµα ‘µελέτη – κατασκευή’ αντιστοιχεί τµήµα που υπερβαίνει 
το ήµισυ του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, θεωρουµένου ότι περιλαµβάνει τη 
δαπάνη των εργασιών (µε τα γενικά έξοδα και το όφελος της επιχείρησης) και τις 
απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα), για να είναι οµαλή η συνολική προσφορά 
πρέπει για τον προϋπολογισµό προσφοράς των τµηµάτων του προϋπολογισµού της 
Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο άλλο σύστηµα προσφοράς, να ισχύει η σχέση:                        

0,90*(Π.Υ)*(1-εµ) < Π.Π. < 1,10*(Π.Υ)*(1-εµ) όπου: 
            Π.Υ. είναι ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας του άλλου τµήµατος του 

συνολικού προϋπολογισµού υπηρεσίας, εκτός από αυτό που αντιστοιχεί στο σύστηµα 
προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’.  

 Π.Π. είναι ο προϋπολογισµός προσφοράς που αντιστοιχεί στον ανωτέρω Π.Υ. 
και εµ είναι η µέση έκπτωση επί τοις εκατό (%) που προκύπτει από τη σύγκριση του 
συνολικού προϋπολογισµού προσφοράς προς το συνολικό προϋπολογισµό υπηρεσίας.  

 Για την εξεύρεση του συνολικού προϋπολογισµού προσφοράς, για το τµήµα 
που αντιστοιχεί στο σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’ τίθεται η αντίστοιχη 
Πα. 
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 Αν ο αντίστοιχος προϋπολογισµός προσφοράς δεν πληροί την παραπάνω 
σχέση η συνολική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Έλεγχος Οµαλότητας 
 
0,90*(Π.Υ)*(1-εµ) < Π.Π. < 1,10*(Π.Υ)*(1-εµ) όπου: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Π.Υ. Π.Π. εµ 
1. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 239.685,75 234.892,04 0,87% 

 
Συνολικός Προϋπολογισµός Προσφοράς = 503.000,00 + 234.892,04 = 

737.892,04 
Συνολικός Προϋπολογισµός Υπηρεσίας =   504.662,75 + 239.685,75 = 

744.348,50 
εµ = (744.348,50 - 737.892,04)/ 744.348,50 = 0,87% 
0,90*(Π.Υ)*(1-εµ) < Π.Π. < 1,10*(Π.Υ)*(1-εµ) =  
= 0,90* 239.685,75 *(1-0,0087) < 234.892,04 < 1,10 * 239.685,75 *(1-0,0087) 

= 
= 213.840,43 < 234.892,04 < 261.360,53 
Τελικό άθροισµα : Πα + Π.Π. =    550.259,89 € + 234.892,04€  =  

785.131,93 € 
0,90*(Π.Υ)*(1-εµ) < Π.Π. < 1,10*(Π.Υ)*(1-εµ) όπου: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Π.Υ. Π.Π. εµ 
2. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.  239.685,75 234.892,04 0,73% 

 
Συνολικός Προϋπολογισµός Προσφοράς = 504.000,00 + 234.892,04 = 

738.892,04 
Συνολικός Προϋπολογισµός Υπηρεσίας =   504.662,75 + 239.685,75 = 

744.348,50 
εµ = (744.348,50 - 738.892,04)/ 744.348,50 = 0,73% 
0,90*(Π.Υ)*(1-εµ) < Π.Π. < 1,10*(Π.Υ)*(1-εµ) =  
= 0,90* 239.685,75 *(1-0,0073) < 234.892,04 < 1,10 * 239.685,75 *(1-0,0073) 

= 
= 214.142,44 < 234.892,04 < 261.729,65 
Τελικό άθροισµα : Πα + Π.Π. =     616.311,11€ + 234.892,04€  = 

851.203,15 € 
 

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι οι οικονοµικές προσφορές και των δύο 
διαγωνιζόµενων, ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. και ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. είναι οµαλές σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.4.1 της διακήρυξης. 

 
            Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου των οικονοµικών 

προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλεισθεί, 
ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε το µικρότερο άθροισµα της ανηγµένης 
προσφοράς Πα (σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’) και της οικονοµικής 
προσφοράς (σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστoύ έκπτωσης), οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη δαπάνη εργασιών και επί πλέον τα γενικά έξοδα και το όφελος του 
αναδόχου, δηλαδή η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 

 
 Την Τετάρτη 08/06/2011 δακτυλογραφείται το πρακτικό, ελέγχεται η 

ορθότητα της καταγραφής, υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της 
Επιτροπής και µε ανακοίνωση της Προέδρου θα γνωστοποιηθεί στους 
ενδιαφεροµένους προκειµένου να αρχίσει να µετρά ο χρόνος υποβολής τυχόν 
ενστάσεων .  

 
Το παρόν υπογράφεται από τα µέλη σε πέντε (5) αντίγραφα.    
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Νέα Φιλαδέλφεια, 08/06/2011 
                                                  
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                          
 
ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                            ΝΤΙΟΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 
ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                            ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ           
 
ΑΡΤΟΥΝ ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ                       ΤΣΕΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                         
 
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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