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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2913/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 31ο  
Α. Έγκριση του «2 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» όσον αφορά στους Οικονομικούς Φορείς των οποίων οι 
προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ», 
προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).   Β. 
Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Tην υπ’ αριθμ. 66313/24553 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05.09.2017) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ: 273/2017 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

5. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

6. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων». 
8. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 
9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» 
10.  Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
11. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147). 
12. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β΄) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

13. Τη με αριθμό 328/2019 (ο.ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με οποία 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 και στην 
οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο  (ΚΑΕ 05.072.97750501501).  

14. Τη με αριθμό 329/2019 (ο.ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και και 
προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για το παρόν έργο (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ). 

15. Την αρ. πρωτ. 578/02-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΚΛ7Λ7-Τ0Γ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
16. Την υπ΄ αριθμ.  1021/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε 1)το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 2) το σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

17.  Το άρθρο 221 παρ. 8 (β) του Ν.4412/2016 που καθορίζει την στελέχωση της Επιτροπής 
Διεξαγωγής των Διαγωνισμών με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).  

18. Την παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Συνιστάται και τηρείται 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων.  

19. Το με αρ. πρωτ. 397819/15-6-2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ προς το 
Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με αντικείμενο τη δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

20. Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 30/6/2020 με χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα τρία τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα και 
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το πρακτικό της κλήρωσης. 
21. Το αρ. πρωτ. 449321/30-06-2020 με το οποίο ζητήθηκαν εκπρόσωποι φορέων για συμμετοχή 

στην επιτροπή διαγωνισμού. 
22. Το με αριθμ. πρωτ. 14547/10-07-2020 έγγραφο του ΤΕΕ, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος και 

αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 
23. Το με αριθμ. πρωτ. 556/15-07-2020 έγγραφο της ΠΕΔΑ, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος και 

αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 
24. Το με αριθμ. πρωτ. 1243/15-07-2020 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος 

και αναπληρωτής εκπρόσωπος για την δημοπρασία του έργου του θέματος. 
25. Την αρ.1536/2020 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τα οποία συστήθηκε 

η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 
26. Το από 07/09/2020 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος 91396, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δεκαεπτά  
(17) οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η 
επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία “ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε” η οποία αποτελεί τον 
πρώτο μειοδότη με χαμηλότερη τιμή, προσφέροντας μέση έκπτωση εξήντα ένα και εβδομήντα έξι 
τοις εκατό (61,76 %). 

27. Την υπ’ αριθμ. 2243/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία: α. Εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. όσον αφορά στους Οικονομικούς Φορείς των οπίων 
οι προσφορές γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό, β. Αποφασίστηκε, να κληθούν όλοι οι οικονομικοί 
φορείς των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Ε.Δ., να 
υποβάλουν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, αιτιολογήσεις σχετικά με το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο διαγωνισμό. 

28. Την υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφ. 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς τους διαγωνιζομένους των οποίων οι 
προσφορές έγιναν δεκτές, για αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τους στο διαγωνισμό, 
θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών. 

29. Τα από 20/4/2021 έγγραφα της Δ.Τ..Ε/Π.Ε.Α.Α. προς όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
για περεταίρω διευκρινήσεις. 

30. Την από 12/05/2021 Τεχνική Έκθεση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την 2541/2020 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με τις παρατηρήσεις της επί των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς για την αιτιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών τους που είναι η κάτωθι: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αφορά την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών 
προσφορών του έργου : 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ». 
 
Με την υπ’ αριθ. 2243/20-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΨΙ7Λ7-5Λ9) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ζητήθηκαν πλήρως τεκμηριωμένες Αιτιολογήσεις 
Οικονομικών Προσφορών απ’ όλους τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές 
έγιναν αποδεκτές. 
 
Με το ΑΠ: 861259/06-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής προσκλήθηκαν για υποβολή 
αιτιολόγησης προσφορών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, οι κάτωθι 
οικονομικοί φορείς με σειρά μειοδοσίας: 
 
1) ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ2) ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 3) Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 4) ΑΞΩΝ 
ΑΕ 5) ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ6) ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ 7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 8) ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ 9) ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ 10) ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 11) ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ,12) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 13) ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
14) ΕΡΓΩ ΑΤΕ 15) ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 16) Κ/ΞΙΑ ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ-Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ και 17) 
LMCONSTRUCTIONΑΤΕ.Οι οικονομικοί φορείς «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ»,«ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ», «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»,«ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ»,«ΑΤΤΙΚΗ 
ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ»και «LMCONSTRUCTIONΑΤΕ» δεν κατέθεσαν αιτιολόγηση της προσφοράς 
τους, ενώ η «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» με επιστολή της ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρεί 
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την προσφορά της χαμηλή χωρίς να καταθέσει στοιχεία υπολογισμού της προσφερόμενης 
από αυτήν έκπτωσης. 
 
Με την υπ’ αριθ. 2541/2020/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΥ7Ψ7Λ7-Υ50) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ορίστηκε Ομάδα Εργασίας, αρμόδια για την εξέταση των 
Αιτιολογήσεων των προσκληθέντων οικονομικών φορέων, η οποία κλήθηκε να συντάξει 
ανάλογη Τεχνική Έκθεση. 
Η συσταθείσα, με την ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
Ομάδα Εργασίας, προέβη στην κατ’ αρχήν εξέταση του αντικειμένου του έργου, των υλικών, 
των τιμών τους, των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και 
όλων εν γένει των απαιτήσεων της Διακήρυξης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και 
των λοιπών Συμβατικών Τευχών και Στοιχείων του Διαγωνισμού του έργου. 
Η Ομάδα Εργασίας ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς διευκρινίσεις επί των 
κατατεθειμένων στοιχείων τα οποία της προκαλούσαν ερωτηματικά προκειμένου να 
αποκομίσει πλήρη άποψη των κατατεθειμένων στοιχείων, και να μπορέσει να προβεί σε 
ασφαλή συμπεράσματα, που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Έπειτα από την προσκόμιση 
των επιπλέον διευκρινιστικών στοιχείων η Ομάδα Εργασίας αναφέρει τα κάτωθι.  
Έγινε υπολογισμός του συντελεστή εργατικής δαπάνης ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του έργου, καθώς τα ποσοστά που χρησιμοποιούσαν οι οικονομικοί φορείς 
ήταν διαφορετικά μεταξύ τους. Βάσει στοιχείων ο υπολογισμός έχει ως εξής:  
 

ΑΤ ΜΜ Δαπάνες 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Α.Τ.Α1.1 μ3 157.504,00 5,00% 7.875,20 

Α.Τ.Α1.2 μ3 3.528,00 5,00% 176,40 

ΑΤ ΜΜ Δαπάνες 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Α.Τ.Α1.3 μ3 152,60 5,00% 7,63 

Α.Τ.Α2.1 μ3 492.384,00 8,00% 39.390,72 

Α.Τ.Α2.2 μ3 8.778,00 8,00% 702,24 

Α.Τ.Α2.3 μ3 317,60 8,00% 25,41 

Α.Τ.Α3 μ3 383.492,80 5,00% 19.174,64 

Α.Τ.Α4 μ3 67.675,20 4,00% 2.707,01 

Α.Τ.Α5 μ2 1.092.000,00 4,00% 43.680,00 

Α.Τ.Α6 μ 8.190,00 0,00% 0,00 

Α.Τ.Α7.1 μ2 109.800,00 7,00% 7.686,00 
Α.Τ.Α7.2 μ2 900,00 7,00% 63,00 
Α.Τ.Α8 μ 52.500,00 15,00% 7.875,00 

Α.Τ.Β1 μ3 66.000,00 5,00% 3.300,00 

Α.Τ. Β2.1 τεμ 437.500,00 6,00% 26.250,00 

Α.Τ. Β2.2 τεμ 50.000,00 6,00% 3.000,00 

Α.Τ. Γ1.1 μ 81.000,00 4,00% 3.240,00 

Α.Τ. Γ1.2 μ 1.430,00 4,00% 57,20 

Α.Τ. Γ1.3 μ 3.300,00 4,00% 132,00 
Α.Τ. Γ1.4 ώρα 2.160,00 0,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.018.612,20     

ΓΕ & ΟΕ 543.350,20     

ΣΥΝΟΛΟ 3.561.962,40   165.342,45 

ΠΟΣΟΣΤΟ      4,64% 
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Ακολουθεί έλεγχος των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων με σειρά μειοδοσίας: 
 
 
Α. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 1.559.695,05€,συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους 
18%.Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
1.463.529,20€ και το μικτό κέρδος ίσο με 96.165,85€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α1.1, Α.Τ. Α1.2, Α.Τ. Α1.3 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες…)  
Για τη μεταφορά ποσότητας 140μ3, ήτοι 140*1,60*1,25=280,00τόνων, προϊόντων εκσκαφής 
χρησιμοποιούνται καθημερινά 2 φορτηγά. Όμως αυτό είναι πρακτικά αδύνατο καθώς η 
απόσταση μεταφοράς μέχρι τη μονάδα υποδοχής ΑΕΚΚ, η οποία λειτουργεί και ως 
προμηθευτής υλικού επίχωσης, (ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ) είναι 15χλμ και ένα 
φορτηγό χρειάζεται 10 λεπτά για να φορτώσει τα προϊόντα εκσκαφής, 20 λεπτά για να φτάσει 
στη μονάδα ΑΕΚΚ, 15 λεπτά για την εκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και την φόρτωση 
του υλικού επίχωσης, 20 λεπτά για την επιστροφή στο έργο και 10 λεπτά για την εκφόρτωση, 
δηλαδή σύνολο 75λεπτά ανά δρομολόγιο. Επομένως ολοκληρώνει καθημερινά 6 δρομολόγια 
και μεταφέρει, σύμφωνα με τη μεταφορική ικανότητα των φορτηγών της προσφέρουσας, 
συνολικά 6*18,60τον=111,60τόνους προϊόντων εκσκαφής. Επομένως απαιτούνται καθημερινά 
280,00/111,60=3φορτηγά με συνέπεια το ημερήσιο κόστος να αυξάνεται κατά 
128,48€+57,30€= 185,78€.Επίσης 1 εργάτης δεν επαρκεί για την εκτέλεση της εργασίας αλλά 
κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 2 εργατών. Άρα το ημερήσιο κόστος αυξάνεται επιπλέον 
κατά 62,65€, και συνολικά κατά 185,78€+62,65€=248,43€, ήτοι 248,43€/140,00μ3=1,77€/μ3. 
Άρα για τις συγκεκριμένες εργασίες το κόστος αυξάνεται κατά 
18.710,00μ3*1,77€/μ3=33.116,70€. 
2. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
31.280μ3*1,60*1,25=62.560,00τόνοικαι το κόστος του 62.560,00*3,57€= 223.339,20€. 
Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 223.339,20€-
189.838,32€=33.500,88€.Επιπλέον το κόστος του φορτηγού, που υπολογίζεται για τη 
μεταφορά του υλικού δεν χρειάζεται καθώς η μεταφορά του γίνεται σε κύκλο με τα προϊόντα 
εκσκαφής και έχει κοστολογηθεί στις εργασίες εκσκαφής. Το ημερήσιο κόστος μειώνεται κατά 
128,48€+57,30€=185,78€, ήτοι 185,78€/140,00μ3=1,33€/μ3 και συνολικά 31.280,00μ3* 
1,33€/μ3=41.602,40€.Άρα για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος μειώνεται κατά 
33.500,88€-41.602,40€=-8.101,52€. 
3. Α.Τ. Α.4 (Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου)  
Για τη μεταφορά ποσότητας 200μ3, ήτοι 200*1,70=340,00τόνων, άμμου λατομείου 
χρησιμοποιείται καθημερινά 1 φορτηγό, όπως αναφέρεται στην ανάλυση του κόστους του 
συγκεκριμένου άρθρου. Όμως αυτό είναι πρακτικά αδύνατο καθώς η απόσταση μεταφοράς 
από το λατομείο (ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ) είναι 75χλμ και ένα φορτηγό χρειάζεται 80 λεπτά για να 
φτάσει στο λατομείο, 10 λεπτά για την φόρτωση του υλικού, 80 λεπτά για την επιστροφή στο 
έργο και 10 λεπτά για την εκφόρτωση, δηλαδή σύνολο 180λεπτά ανά δρομολόγιο. Επομένως 
ολοκληρώνει καθημερινά 2 δρομολόγια και μεταφέρει συνολικά 2*18,60τον=37,20τόνους 
υλικού. Επομένως απαιτούνται καθημερινά 340,00/37,20=10φορτηγά με συνέπεια το 
ημερήσιο κόστος να αυξάνεται κατά 9*(128,48€+57,30€)=1.672,02€, ήτοι 
1.672,02€/200,00μ3=8,36€/μ3. Επομένως για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος αυξάνεται 
κατά 5.520,00μ3*8,36€/μ3=46.147,20€. 
4. Α.Τ. Α.5 (Αντιστηρίξεις περειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα τ. Krings) 
Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για την απόκτηση του υλικού της συγκεκριμένης εργασίας, ήτοι 
το κόστος απόσβεσης των απαραίτητων μεταλλικών πετασμάτων. Θεωρούμε ότι το κόστος 
των μεταλλικών πετασμάτων είναι περίπου 9.000,00€ για μήκος χαντακιού 3,50μ. για την 
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αντιστήριξη των 40 μέτρων ημερησίως απαιτούνται 40/3,5 = 12 τεμάχια πετασμάτων με 
αντίστοιχο κόστος 9.000,00 * 12 = 108.000,00€. Το ποσοστό απόσβεσης ανά έτος κυμαίνεται 
στο 10% και επομένως το κόστος απόσβεσης των απαραίτητων μεταλλικών πετασμάτων του 
έργου υπολογίζεται περίπου 11.000,00€. Επομένως το κόστος του Α.Τ. Α.5 αυξάνεται κατά 
11.000,00€. 
5. Α.Τ. Α7.1 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm) 
Η ποσότητα του αδρανούς υλικού του συγκεκριμένου άρθρου, που ενσωματώνεται στο έργο 
είναι 9.150μ2*0,20μ*1,60*1,25=3.660,00τόνοι και το κόστος του 3.660,00*4,80€= 17.568,00€. 
Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος μειώνεται κατά 17.568,00€-45.043,20€=-
27.475,20€.Για τη μεταφορά του αδρανούς υλικού ποσότητας 400μ2, που αντιστοιχούν σε 
400*0,20=80,00μ3, ήτοι 80,00*1,60*1,25=160,00τον. απαιτούνται καθημερινά 
160,00/37,20=5φορτηγά καθώς η απόσταση μεταφοράς από το λατομείο (ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ) είναι 
75χλμ και ένα φορτηγό μεταφέρει καθημερινά συνολικά 2*18,60τον=37,20τόνους υλικού. 
Επίσης για τη μεταφορά του ασφαλτικού υλικού ποσότητας 400μ2, ήτοι 
400μ2*0,05μ*2,437τ/μ3=48,74τόνων, απαιτείται καθημερινά 1 φορτηγό, αφού η απόσταση 
μεταφοράς από το εργοστάσιο παραγωγής (ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ) είναι 15χλμ.Επομένως 
απαιτούνται συνολικά 6 φορτηγά ενώ η προσφέρουσα υπολογίζει 1 φορτηγό για τη μεταφορά 
των υλικών με αποτέλεσμα το ημερήσιο κόστος να αυξάνεται κατά 5*185,78€=928,90€, ήτοι 
928,90€/400,00μ2=2,32€/μ2. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 
9.150,00μ2*2,32€/μ2=21.228,00€.Για τη εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας απαιτείται η 
χρήση φέντεραλ και βυτιοφόρου. Η Ομάδα Εργασίας με σχετική ερώτηση ζήτησε τον 
υπολογισμό του εν λόγω κόστους, αλλά η προσφέρουσα στα πρόσθετα στοιχεία κόστους που 
κατέθεσε ισχυρίστηκε ότι το με κόστος του φέντεραλ και του βυτιοφόρου συμπεριλαμβάνεται 
στην προσφορά των ασφαλτομιγμάτων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι εντελώς παράλογος και δεν 
προκύπτει από κανένα στοιχείο και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Επομένως το ημερήσιο 
κόστος αυξάνεται κατά περίπου 80,00€+57,30€+58,66+57,30=253,26€, ήτοι 
253,26€/400,00μ2=0,63€/μ2 και το συνολικό κατά 9.150,00μ2*0,63€/μ2=5.764,50€.Συνολικά 
παρατηρείται μείωση κατά 21.228,00€+5.764,50€-27.475,20€=-482,70€. 
6. Α.Τ. Β2.1,ΑΤ Β2.2 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα …) 
Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος των υλικών εγκιβωτισμού, επίχωσης και αποκατάστασης, το 
οποίο εκτιμάται τουλάχιστον 100,00€ ανά φρεάτιο. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 
370,00τεμ*100,00€/τεμ=37.000,00€. 
7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί του 
προϋπολογισμού προσφοράς ενώ το σωστό είναι να εφαρμόζεται επί του προϋπολογισμού 
μελέτης, εκτός από συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί της προσφοράς. Οι 
δαπάνες αυτές είναι των άρθρων Α10, Α11, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 3,30%. 
Επίσης το άρθρο Β4 της εγκυκλίου, ποσοστού 0,24% δεν βρίσκει εφαρμογή στο υπόψη 
έργο.Ο ορθός υπολογισμός είναι 3,30%*1.321.775,47€+(15,50%-3,30%-
0,24%)*3.018.612,20€=404.644,61€.Επιπλέον δεν έχουν υπολογιστεί κάποια γενικά έξοδα, 
που δεν περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο αλλά προκύπτουν από την Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, και τα οποία αφορούν το κόστος των εργαστηριακών 
ελέγχων, την προμήθεια πινακίδας του έργου, τη δαπάνη φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης 
κλπ, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 10.000,00€ περίπου. Επομένως 
παρατηρείται αύξηση κόστους κατά 404.644,61€+10.000,00€-204.875,20€ = 209.769,41€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 33.116,70€+46.147,20€+11.000,00€+37.000,00€+209.769,41€-
8.101,52€-482,70€ = 328.449,09€. 
Επομένως το κέρδος της εταιρίας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» μηδενίζεται και προκύπτει ζημιά ποσού 
ίσου με 328.449,09€-96.165,85€= 232.283,24€. 
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Β. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – 
ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 1.595.314,68€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%.Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
1.356.702,07€ και το μικτό κέρδος ίσο με 238.612,61€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η ημερήσια απόδοση του συνεργείου κατασκευής είναι 
35μ πλήρως κατασκευασμένου αγωγού και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 263 
ημέρες. Η απόδοση του συγκεκριμένου συνεργείου κρίνεται υπερβολική λόγω της ύπαρξης 
βραχώδους εδάφους σε ποσοστό 50% και της αναμενόμενης δυσκολίας αφαίρεσής του. 
Θεωρείται ως ημερήσια απόδοση τα 25μ πλήρους κατασκευασμένου αγωγού περίπου, με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται 9.200,00μ/25,00μ=368ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου. Το 
μηνιαίο κόστος του οδηγού, του χειριστή και του βοηθού χειριστή αντιστοιχεί σε 22 ημέρες 
εργασίας με συνέπεια το ημερήσιο κόστος να διαμορφώνεται σε 1.593,50/22=72,43€, 
1.967,83/22=89,45€ και 1.529,76/22=69,53€ αντίστοιχα. Το συνολικό ημερήσιο κόστος των 
εργαζομένων διαμορφώνεται σε 192,72€+64,24€+59,42€+2*72,43€+4*89,45€+69,53€= 
888,57€ και των μηχανημάτων ισούται με 512,18€ με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος 
εργασίας να υπολογίζεται ίσο με 368ημ*(888,57€+512,18€) = 515.476,00€, ήτοι παρουσιάζει 
αύξηση κατά 515.476,00€-263ημ*(819,89€+512,18€)=165.141,59€. Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών αποκατάστασης με ασφαλτικό υλικό, που διαρκούν 92 ημέρες, είναι απαραίτητη η 
χρησιμοποίηση ενός φορτηγού επιπλέον, με συνέπεια το ημερήσιο κόστος να αυξάνεται κατά 
(98,47+72,43)=170,90€*92ημ=15.722,80€. Επίσης κατά τις ασφαλτικές εργασίες κρίνεται 
απαραίτητη η χρησιμοποίηση φίνισερ, φέντεραλ και  βυτίου νερού, με το επιπλέον κόστος να 
υπολογίζεται σε περίπου 250,00€*92ημ=23.000,00€, καθώς θεωρείται ότι αντικαθιστούν ένα 
από τα υπάρχοντα μηχανήματα, που η χρήση τους δεν είναι αναγκαία στις συγκεκριμένες 
εργασίες. Άρα το ημερήσιο κόστος αυξάνεται επιπλέον κατά 
165.141,59€+15.722,80€+23.000,00€=203.864,39€. 
2. Ο υπολογισμός του κόστους των υλικών του έργου, που απαιτούνται για τη κατασκευή 
του αγωγού, δεν γίνεται βάσει των ποσοτήτων του προϋπολογισμού αλλά βάσει μιας τυπικής 
διατομής αγωγού, χρησιμοποιώντας ως υλικό επίχωσης τα προϊόντα εκσκαφής και χωρίς να 
υπολογίζονται υλικά απαραίτητα για την συγκεκριμένη εργασία (υλικό ασφαλτικής 
προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης, υλικό ασφάλτου στο ασφαλτόμιγμα, υλικό 
επίχωσης).Ο συγκεκριμένος υπολογισμός είναι αντίθετος με τη μελέτη του έργου, καθώς στον 
προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα χρησιμοποιούμενα υλικά 
και οι απαιτούμενες ποσότητες, είναι πέρα από κάθε λογική κοστολόγησης και δεν γίνεται 
αποδεκτός. Το πραγματικό κόστος των υλικών του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
μελέτης και τις προσφορές των υλικών είναι : ΑΤΑ3 : 
31.280,00μ3*1,60*1,25*2,50€/τον=156.400,00€,ΑΤΑ4 : 
5.520,00μ3*1,70*3,50€/τον=32.844,00€, ΑΤΑ7.1 : 
9.150,00μ2*0,20μ*1,60*1,25*2,50€/τον=9.150,00€,9.150,00μ2*0,50χλγ/μ2*0,85€/χλγ=3.888,7
5€,9.150,00μ2*0,05μ*2,35*21,00€/τον=22.577,63€,9.150,00*0,05*2,35*4,40%*258,43€/τον=1
2.225,16€,ΑΤΑ7.2 : 50,00μ2*0,20μ*1,60*1,25*2,50€/τον=50,00€, 
50,00μ2*0,50χλγ/μ2*2*0,85€/χλγ=42,50€, 50,00μ2*0,10μ*2,35*21,00€/τον=246,75€, 
50,00*0,10*2,35*4,40%*258,43€/τον=133,61€,ΑΤΒ1:880,00μ3*45,80€/μ3=40.304,00€, 
ΑΤΓ1.1:9.000,00μ*5,28€/μ=47.520,00€.Επομένως το κόστος των υλικών του έργου, που 
απαιτούνται για τη κατασκευή του αγωγού 
είναι:156.400,00€+32.844,00€+9.150,00€+3.888,75€+22.577,63€+12.225,16€+50,00€+42,50
+246,75€+133,61€+40.304,00€+47.520,00€=325.382,40€. Επίσης τα αδρανή υλικά που 
χρησιμοποιεί η προσφέρουσα δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και ως εκ 
τούτου δεν γίνονται αποδεκτά. Για το λόγο αυτό στον υπολογισμό του κόστους των αδρανών 
υλικών του έργου προστίθεται επιβάρυνση ύψους 1,00€/τον στις κατατεθειμένες τιμές 
προσφοράς, βάσει τιμών εμπορείου, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξάνεται κατά 
(31.280,00μ3*1,60*1,25+5.520,00μ3*1,70)*1,00€=71.944,00€. Άρα το ημερήσιο κόστος 
αυξάνεται επιπλέον κατά 325.382,40€+71.944,00€-650,36/35*9.200,00€=226.374,63€. 
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3. Α.Τ. Α.5 (Αντιστηρίξεις περειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα τ. Krings) 
Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για την απόκτηση του υλικού της συγκεκριμένης εργασίας, ήτοι 
το κόστος απόσβεσης των απαραίτητων μεταλλικών πετασμάτων. Θεωρούμε ότι το κόστος 
των μεταλλικών πετασμάτων είναι περίπου 9.000,00€ για μήκος χαντακιού 3,50μ. για την 
αντιστήριξη των 40 μέτρων ημερησίως απαιτούνται 40/3,5 = 12 τεμάχια πετασμάτων με 
αντίστοιχο κόστος 9.000,00 * 12 = 108.000,00€. Το ποσοστό απόσβεσης ανά έτος κυμαίνεται 
στο 10% και επομένως το κόστος απόσβεσης των απαραίτητων μεταλλικών πετασμάτων του 
έργου υπολογίζεται περίπου 11.000,00€. Επομένως το κόστος του Α.Τ. Α.5 αυξάνεται κατά 
11.000,00€. 
4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
κατά βάσει τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί 
του προϋπολογισμού μελέτης, εκτός από συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί 
της προσφοράς. Δεν έχουν υπολογιστεί οι δαπάνες των άρθρων Α7, Α8, Α9 και Β6, που 
αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 18.715,40€. Επίσης έχουν υπολογιστεί λανθασμένα οι 
κρατήσεις του έργου. Ο ορθός υπολογισμός είναι 0,72%*1.595.314,68€*1,036=11.899,77€και 
το επιπλέον κόστος είναι 11.899,77€-1.342,81€=10.556,96€. Στο προσωπικό Γενικής 
Επιστασίας και Διοίκησης του αναδόχου δεν έχει προβλεφθεί 1 εργοδηγός, που είναι 
απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου, με το επιπλέον κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 
22.000,00€.Επίσης το άρθρο Β4 της εγκυκλίου, ποσοστού 0,24% δεν βρίσκει εφαρμογή στο 
υπόψη έργο, με το κόστος να μειώνεται κατά -7.244,67€.Στον υπολογισμό της δαπάνης 
μεταφοράς του προσωπικού Γενικής Επιστασίας και Διοίκησης έχει προβλεφθεί η χρήση ενός 
αυτοκινήτου ενώ απαιτούνται τουλάχιστον δύο, με το επιπλέον κόστος να είναι ίσο με 
4.368,00€+1.218,15€=5.586,15€. Στον υπολογισμό του κόστους του προσωπικού γενικής 
επιστασίας και διοίκησης, έχει υπολογιστεί λανθασμένα η ετήσια δαπάνη του υπεύθυνου 
έργων πολιτικού μηχανικού κου Γιώργα Θωμά ίση με 9.150€. Η ορθή ετήσια δαπάνη είναι 
14.000€, όπως αναφέρεται στη κατατεθειμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με το επιπλέον 
κόστος να υπολογίζεται ίσο με 16.333,33€-10.675,00€=5.658,33€. Επίσης δεν έχουν 
υπολογιστεί τα γενικά έξοδα, που προκύπτουν από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
έργου, (δείγματα εργαστηριακά, πινακίδα, βιντεοσκόπηση έργου κ.α.) το συνολικό κόστος των 
οποίων ανέρχεται σε 10.000,00€ περίπου. Επομένως παρατηρείται αύξηση κόστους κατά 
18.715,40€+10.556,96€+22.000,00€-7.244,67€+ +5.586,15€+5.658,33€+10.000,00€ = 
65.272,17€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 
203.864,39€+226.374,63€+11.000,00€+65.272,17€=506.511,19€. 
Επομένως το κέρδος της «Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» μηδενίζεται και 
προκύπτει ζημιά ποσού ίσου με 506.511,19€-238.612,61€= 267.898,58€. 
 
 
Γ. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΞΩΝ ΑΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 1.666.553,92€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
1.565.572,99€ και το μικτό κέρδος ίσο με 100.980,93€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α2.1, Α.Τ. Α2.2, Α.Τ. Α2.3 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες…)  
Σύμφωνα με την αιτιολόγηση στο συνεργείο εκσκαφών σε γαιώδη εδάφη είναι απαραίτητη η 
παρουσία 2 εργατών και επομένως ίδιος αριθμός εργατών πρέπει να υπάρχουν και στην 
περίπτωση βραχώδους εδάφους. Άρα λανθασμένα υπολογίζεται το κόστος μόνο ενός εργάτη 
στις εκσκαφές βραχωδών εδαφών, με το επιπλέον κόστος να ισούται με 
40,00€/57,00μ3=0,70€/μ3 και συνολικά σε 18.710,00μ3*0,70€/μ3=13.097,00€. 
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2. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Το υλικό που χρησιμοποιείται για την επίχωση του ορύγματος προέρχεται από την 
επεξεργασία των προϊόντων εκσκαφής, γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τη μελέτη του 
έργου και δικαιολογημένα απορρίπτεται. Το κόστος του υλικού είναι 3,30€/τον,το κόστος 
μεταφοράς του είναι 2,00€/τον και το συνολικό κόστος 5,30€/τον, ήτοι 
5,30€*1,60*1,25=10,60€/μ3. Αν προσθέσουμε και το κόστος της εργασίας το συνολικό κόστος 
διαμορφώνεται σε 10,60+2,50=13,10€/μ3. Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος 
αυξάνεται κατά (13,10-6,01)€/μ3*31.280,00μ3=221.775,20€. 
3.   Α.Τ. Α.4 (Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου)  
Το κόστος του συνεργείου της συγκεκριμένης εργασίας υπολογίζεται σε 230,00€ με απόδοση 
100,00 μέτρα ανά ημέρα. Η συνολική ποσότητα του υλικού είναι 5.520,00μ3 και αντιστοιχούν 
σε 9.200,00 μέτρα αγωγού. Επομένως καθημερινά διαστρώνονται 
5.520,00μ3/9.200,00μ*100,00μ=60,00μ3 άμμου με κόστος εργασίας 
230,00€/60,00μ3=3,83€/μ3. Το κόστος του υλικού μαζί με τη μεταφορά είναι 
(7,00+2,00)€/τον*1,70=15,30€/μ3 και το συνολικό κόστος του ΑΤ Α.4 είναι 3,83+15,30= 
19,13€/μ3. Επομένως για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος αυξάνεται κατά 
5.520,00μ3*(19,13-6,33)€/μ3=70.656,00€. 
4. Α.Τ. Α7.1, Α.Τ. Α7.2 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 και 10 cm) 
Κατά τις ασφαλτικές εργασίες κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση φίνισερ, φέντεραλ και 
βυτίου νερού, με το επιπλέον κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 250,00€*9.200μ2/ 
400μ2/ημ=5.750,00€, καθώς θεωρείται ότι αντικαθιστούν το bobcat, που η χρήση του δεν είναι 
αναγκαία. Η ποσότητα του αδρανούς υλικού των συγκεκριμένων άρθρων, που ενσωματώνεται 
στο έργο είναι 9.200μ2*0,20μ*1,60*1,25=3.680,00τόνοι και το κόστος του μαζί  με τη 
μεταφορά 3.680,00*5,30€= 19.504,00€, ήτοι 19.504,00€/9.200,00μ2=2,12€/μ2. Επομένως για 
το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 9.200,00μ2*(2,12-1,70)€/μ2=3.864,00€. 
5. Α.Τ. Β2.1(Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα …) 
Το μέσο ύψος του φρεατίου επίσκεψης είναι 4,00 μέτρα επομένως απαιτούνται 3 δακτύλιοι 
Φ1200 ύψους 1,00μ. μαζί με τον κώνο ύψους 1,00μ. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 
350,00τεμ*83,00€/τεμ=29.050,00€. Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος των υλικών εγκιβωτισμού, 
επίχωσης και αποκατάστασης, το οποίο εκτιμάται ίσο με 100,00€ ανά φρεάτιο περίπου. 
Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 350,00τεμ*100,00€/τεμ=35.000,00€ και συνολικά κατά 
29.050,00€+35.000,00€=64.050,00€ 
6. Α.Τ. Β2.2 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα …) 
Ισχύουν όσα αναφέραμε στο ΑΤ Β2.1. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 
20,00τεμ*83,00€/τεμ+20,00τεμ*100,00€/τεμ=3.660,00€. 
7. Α.Τ. Γ1.1, Α.Τ. Γ1.2, Α,Τ. Γ1.3 (Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος …) 
Στο κόστος του υλικού των συγκεκριμένων άρθρων δεν έχει υπολογιστεί το κόστος του 
ελαστικού δακτυλίου. Επομένως,σύμφωνα με τη προσφορά του προμηθευτή, το κόστος 
αυξάνεται κατά 2.070,60€. 
8. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί ενός 
ποσού μικρότερου του προϋπολογισμού μελέτης (2.966.112,20€), ενώ το σωστό είναι να 
εφαρμόζεται επί του προϋπολογισμού μελέτης (3.018.612,20€), εκτός από συγκεκριμένες 
δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί της προσφοράς. Οι δαπάνες αυτές είναι των άρθρων 
Α10, Α11, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 3,30%. Επίσης το άρθρο Β4 της εγκυκλίου, 
ποσοστού 0,24% δεν βρίσκει εφαρμογή στο υπόψη έργο. Ο ορθός υπολογισμός είναι 
3,30%*1.666.553,92€+(15,50%-3,30%-0,24%)*3.018.612,20€=416.022,30€. Το κόστος της 
εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ του έργου ανέρχεται σε 1.666.553,92€*4,64%*0,79382= 
61.384,59€, το οποίο λανθασμένα έχει υπολογιστεί 65.014,00€ με συνέπεια το κόστος να 
μειώνεται κατά  61.384,59€-65.014,00€=-3.629,15€. Επιπλέον δεν έχουν υπολογιστεί κάποια 
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γενικά έξοδα, που προκύπτουν από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, και το 
συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 10.000,00€ περίπου. Επομένως παρατηρείται 
μείωση κόστους κατά  416.022,30€-3.629,15€+10.000,00€-459.747,39€ = -37.354,24€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 13.097,00€+221.775,20€+70.656,00€+5.750,00€+3.864,00€+ 
+64.050,00€+3.660,00€+2.070,60€-37.354,24€ = 347.568,56€. 
Επομένως το κέρδος της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΑΕ» μηδενίζεται και προκύπτει ζημιά ποσού ίσου με 
347.568,56€-100.980,93€= 246.587,63€. 
 
 
Δ. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 1.780.981,20€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση, έπειτα από τα πρόσθετα 
στοιχεία που κατέθεσε, υπολογίζεται ίσο με 1.650.137,82€ και το μικτό κέρδος ίσο με 
130.843,38€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α1.1, Α.Τ. Α2.1 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες…)  
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα – τεχνική έκθεση του οικονομικού φορέα η ημερήσια 
απόδοση του συνεργείου εκσκαφών είναι 96μ3, ενώ οι υπολογισμοί γίνονται λανθασμένα με 
απόδοση 128,00μ3. Επομένως το κόστος του συνεργείου εκσκαφής είναι 
421,25€/48,00μ3=8,78€/μ3 για τα γαιώδη εδάφη και 1.011,01€/48,00μ3=21,06€/μ3 για τα 
βραχώδη εδάφη. Επομένως για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος αυξάνεται κατά 
18.400,00μ3*(8,78-6,58)€/μ3+18.400,00μ3*(21,06-15,80)€/μ3=137.264,00€.Η μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής θα γίνει από 2 φορτηγά, που θα κάνουν συνολικά 8 δρομολόγια την 
ημέρα και θα διανύσουν απόσταση 8*30χλμ=240,00χλμ. Το κόστος των καυσίμων είναι 
240χλμ*0,40λτ/χλμ*0,90€/λτ=86,40€, ενώ η προσφέρουσα το υπολογίζει 43,20€. Επομένως 
το κόστος μεταφοράς αυξάνεται κατά 86,40€-43,20€=43,20€, ήτοι 43,20€/96,00μ3=0,45€/μ3 
και συνολικά κατά 36.800,00μ3*0,45€/μ3=16.560,00€. 
2. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
31.280μ3*1,60*1,25=62.560,00τόνοι και το κόστος του σύμφωνα με τη προσφορά 
62.560,00τον*(4,00€*0,85*1,05)=223.339,20€. Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το 
κόστος αυξάνεται κατά 223.339,20€-31.280μ3*5,44€/μ3=53.176,00€. 
3. Α.Τ. Α.4 (Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
5.520μ3*1,70=9.384,00τόνοι και το κόστος του σύμφωνα με τη προσφορά 
9.384,00τον*(4,00€*0,70*1,05)= 27.588,96€. Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος 
αυξάνεται κατά 27.588,96€-5.520μ3*4,48€/μ3=2.859,36€. 
4. Α.Τ. Α7.1 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm) 
Κατά τις ασφαλτικές εργασίες κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση βυτίου νερού, με το 
επιπλέον κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 84,00€ και το κόστος του συνεργείου να 
διαμορφώνεται σε 144,00€+106,40€+144,00€+146,40€+146,40€+84,00€+535,43€=1.306,63€ 
που αντιστοιχεί σε 1.306,63€/300,00μ2=4,36€/μ2.Επομένως για τη συγκεκριμένη εργασία το 
κόστος αυξάνεται κατά 9.150,00μ2*(4,36-2,27)€/μ2=19.123,50€. 
5. Α.Τ. Β2.1 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα …) 
Το μέσο ύψος του φρεατίου επίσκεψης είναι 4,00 μέτρα επομένως απαιτούνται 3 δακτύλιοι 
Φ1200 ύψους 1,00μ. μαζί με τον κώνο ύψους 1,00μ.και όχι 2 δακτύλιοι ύψους 1,00μ. και ένας 
ύψους 0,50μ. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 350,00τεμ*(85,00-
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50,00)€/τεμ=12.250,00€.Το κόστος των υλικών εγκιβωτισμού, επίχωσης και αποκατάστασης, 
το οποίο εκτιμάται ίσο με 100,00€ ανά φρεάτιο περίπου, έχει υπολογιστεί 
11,62+46,21=57,83€. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 350,00τεμ*(100,00-
57,83)€/τεμ=14.759,50€ και συνολικά κατά 12.250,00€+14.759,50€=27.009,50€. 
6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας δεν 
υπολογίζει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην Εγκύκλιο 9/2017 του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών αλλά μόνο μερικές από αυτές. Οι δαπάνες που δεν υπολογίζονται 
(άρθρα Α7, Α8, Α9, Α13, Α14, Β3, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9 αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 
3,31%επί του προϋπολογισμού μελέτης και το επιπλέον κόστος είναι 
3,31%*3.018.612,20€=99.916,06€. Επίσης δεν έχουν υπολογιστεί οι κρατήσεις του έργου που 
ισούνται με 0,72%* 1.780.981,20€*1,036=13.284,69€.Η δαπάνη του άρθρου Β10 της 
εγκυκλίου 9/2017 (το αναλογούν σε σχέση με τη συμμετοχή του έργου στον κύκλο εργασιών 
της επιχείρησης κόστος έδρας επιχείρησης) σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2019 της 
εταιρίας ισούται με 29,62%*1.780.981,20€=527.526,63€ και επομένως το κόστος αυξάνεται 
κατά 527.526,63€-160.480,00€=367.046,63€.Επιπλέον δεν έχουν υπολογιστεί κάποια γενικά 
έξοδα, που προκύπτουν από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, και το συνολικό 
κόστος των οποίων ανέρχεται σε 10.000,00€ περίπου. Επίσης δεν έχει υπολογιστεί το κόστος 
της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ του έργου, που ανέρχεται σε 
1.780.981,20€*4,64%*0,79382=65.599,32€.Επομένως παρατηρείται αύξηση κόστους κατά  
99.916,06€+13.284,69€+367.046,63€+10.000,00€+65.599,32€ = 555.846,70€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 137.264,00€+16.560,00€+53.176,00€+2.859,36€+19.123,50€+ 
+27.009,50€+555.846,70€ = 811.839,06€. 
Επομένως το κέρδος της εταιρίας «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ» μηδενίζεται και προκύπτει ζημιά ποσού ίσου 
με 811.839,06€-130.843,38€= 680.995,68€ 
 
Ε. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 1.960.116,42€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
1.905.338,12€ και το μικτό κέρδος ίσο με 54.778,30€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
31.280μ3*1,60*1,25=62.560,00τόνοι και το κόστος του 62.560,00τον*4,00€= 250.240,00€. 
Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 250.240,00€-
31.280μ3*1,65*4,00€/μ3=43.792,00€. 
2. Α.Τ. Α.4 (Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
5.520μ3*1,70=9.384,00τόνοι και το κόστος του 9.384,00τον*4,00€= 37.536,00€. Επομένως 
για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 37.536,00€-
5.520μ3*1,65*4,00€/μ3=1.104,00€. 
3. Α.Τ. Α7.1, Α.Τ. Α7.2 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 και 10 cm) 
Η προσφέρουσα δεν έχει υπολογίσει το κόστος του φίνισερ, του φέντεραλ και του βυτίου 
νερού, καθώς και το κόστος του υλικού της προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης. 
Με πρόσθετα στοιχεία που κατέθεσε, υπολογίζονται ίσα με 8.580,00€και 6.900,00€ 
αντίστοιχα. Η συνολική αύξηση ισούται με 8.580,00€+6.900,00€=15.480,00€. 
4. Α.Τ. Β2.1, Α.Τ. Β2.2 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα …) 
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Το μέσο ύψος του φρεατίου επίσκεψης είναι 4,00 μέτρα επομένως απαιτούνται, μαζί με τον 
κώνο ύψους 1,00μ.,δακτύλιοι Φ1200 συνολικού ύψους 3,00μ. και όχι 2,00μ., που έχει 
υπολογιστεί. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 370,00τεμ*72,50€/τεμ=26.825,00€. 
5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί του 
προϋπολογισμού μελέτης, εκτός από συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί της 
προσφοράς. Το κόστος της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ του έργου ισούται 
με1.960.116,42€*4,64%*0,79382=72.197,45€, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξάνεται κατά 
72.197,45€-67.103,02€=5.094,43€.Επιπλέον η δαπάνη των εργαστηριακών ελέγχων του 
έργου,με πρόσθετα στοιχεία που κατέθεσε η προσφέρουσα, αυξήθηκε κατά 1.500,00€. 
Επομένως παρατηρείται αύξηση κόστους κατά  5.094,43€+1.500,00€ = 6.594,43€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 43.792,00€+1.104,00€+15.480,00€+26.825,00€+6.594,43€= 
93.795,43€. 
Επομένως το κέρδος της εταιρίας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» μηδενίζεται και προκύπτει ζημιά 
ποσού ίσου με 93.795,43€-54.778,30€= 39.017,13€. 
 
 
ΣΤ. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 2.095.026,52€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
1.805.048,52€ και το μικτό κέρδος ίσο με 289.978,00€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α1.1, Α.Τ. Α1.2, Α.Τ. Α1.3 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες…) 
Για τη μεταφορά ποσότητας 110μ3, ήτοι 110*1,60*1,25=220,00τόνων, προϊόντων εκσκαφής 
χρησιμοποιούνται καθημερινά 4 φορτηγά, που πραγματοποιούν 2 δρομολόγια ημερησίως σε 
κύκλο με τη φόρτωση αδρανών υλικών. Το μέσο φορτίο των φορτηγών, που 
χρησιμοποιούνται είναι 23,13τον και επομένως καθημερινά μεταφέρουν 2*4*23,13=185,04τον 
προϊόντων εκσκαφής. Επομένως δεν επαρκούν για να μεταφέρουν την ημερήσια ποσότητα 
προϊόντων εκσκαφής και απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός ακόμα φορτηγού, με συνέπεια το 
κόστος να αυξάνεται κατά 220,00€*172ημ= 37.840,00€.Επίσης 1 εργάτης δεν επαρκεί για την 
εκτέλεση της εργασίας αλλά κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 2 εργατών. Άρα το κόστος 
αυξάνεται κατά 50,00€*172ημ=8.600,00€.Άρα για τις συγκεκριμένες εργασίες το κόστος 
αυξάνεται κατά 37.840,00€+8.600,00€=46.440,00€. 
2. Α.Τ. Α2.1, Α.Τ. Α2.2, Α.Τ. Α2.3 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες…)  
Η απόδοση του συνεργείου εκσκαφής σε βραχώδες έδαφος, ήτοι 90μ3 την ημέρα κρίνεται 
υπερβολική λόγω της δυσκολίας του εδάφους. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση 
τσάπας με σφυρί για την εκσκαφή και 2 εργατών. Άρα η ημερήσια απόδοση διαμορφώνεται σε 
70μ3, ήτοι απαιτούνται 18.710,00μ3/70,00μ3=268 ημέρες και το κόστος ισούται με 
268ημ*(2*200+4*220+2*50)€=369.840,00€.Άρα για τις συγκεκριμένες εργασίες το κόστος 
αυξάνεται κατά 369.840,00€-236.170,00€=133.670,00€. 
3. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
31.280μ3*1,60*1,25=62.560,00τόνοι και το κόστος του 62.560,00τον*4,50€= 281.520,00€. 
Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 281.520,00€-
232.254,00€=49.266,00€.Για τη μεταφορά ποσότητας 200μ3, ήτοι 
200*1,60*1,25=400,00τόνων, αδρανών υλικών και δεδομένου ότι τα φορτηγά 
πραγματοποιούν 2 δρομολόγια ημερησίως σε κύκλο με τη εκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
και μεταφέρουν συνολικά 2*23,13τον=46,26τον, απαιτούνται καθημερινά 
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400,00τον/46,26τον/φορτ=9φορτηγά.Παραπάνω υπολογίσαμε ότι απαιτούνται 5 φορτηγά για 
την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, άρα χρειάζονται επιπλέον 4 φορτηγά για τη 
μεταφορά των αδρανών υλικών, με συνέπεια το κόστος να αυξάνεται κατά 220,00€*4*185ημ= 
162.800,00€. Άρα για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος αυξάνεται κατά 
49.266,00€+162.800,00€=212.066,00€. 
4. Α.Τ. Α.4 (Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
5.520μ3*1,70=9.384,00τόνοι και το κόστος του 9.384,00τον*3,70€= 34.720,80€. Επομένως 
για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 34.720,80€-33.699,60€=1.021,20€. 
5. Α.Τ. Α7.1, Α.Τ. Α7.2 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 και 10 cm) 
Κατά τις ασφαλτικές εργασίες κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση φίνισερ και φέντεραλ, με 
το επιπλέον κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 150,00€*25ημ=3.750,00€, καθώς θεωρείται 
ότι αντικαθιστούν το bobcat, που η χρήση του δεν είναι αναγκαία. Επίσης για τη μεταφορά 
100,00τον ασφαλτικών υλικών καθημερινά, απαιτούνται 100,00τον/46,26τον=3 φορτηγά, ήτοι 
1 φορτηγό επιπλέον των υπολογιζόμενων, με συνέπεια την αύξηση του κόστους κατά 
220,0€*12ημ=2.640,00€.Άρα για την συγκεκριμένη εργασία το κόστος αυξάνεται κατά 
3.750,00€+2.640,00€=6.390,00€. 
6. Α.Τ. Β2.1, Α.Τ. Β2.2 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα …) 
Το μέσο ύψος του φρεατίου επίσκεψης είναι 4,00 μέτρα επομένως απαιτούνται, μαζί με τον 
κώνο ύψους 1,00μ.,δακτύλιοι Φ1200 συνολικού ύψους 3,00μ. και όχι 2,00μ., που έχει 
υπολογιστεί. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 370,00τεμ*74,88€/τεμ=27.705,60€. 
7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί του 
προϋπολογισμού μελέτης, εκτός από συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί της 
προσφοράς. Το κόστος της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ του έργου ισούται με 
2.095.026,52€*4,64%*0,79382=77.166,63€, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξάνεται κατά 
77.166,63€-61.983,59€=15.183,04€. Επιπλέον, μετά από διευκρινιστικές απαντήσεις, η 
προσφέρουσα αύξησε τη δαπάνη των εργαστηριακών ελέγχων του έργου κατά 2.026,00€. 
Επομένως παρατηρείται αύξηση κόστους κατά 15.183,04€+2.026,00€ = 17.209,04€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 46.440,00€+133.670,00€+212.066,00€+1.021,20€+6.390,00€+ 
27.705,60€+17.209,04€ = 444.501,84€. 
Επομένως το κέρδος της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» μηδενίζεται και προκύπτει ζημιά 
ποσού ίσου με 444.501,84€-289.978,00€= 154.523,84€. 
 
 
Ζ. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 2.173.834,16€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
2.096.211,57€,το καθαρό κέρδος ίσο με 77.622,59€και το μικτό κέρδος ίσο με 
77.622,59€+21.734,44€=99.357,03€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α.3 (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου…) 
Η ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 
31.280μ3*1,60*1,25=62.560,00τόνοι και το κόστος του 62.560,00τον*3,57€=223.339,20€. 
Επομένως για το συγκεκριμένο υλικό το κόστος μειώνεται κατά 223.339,20€-241.206,34€= 
-17.867,14€.  
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2. Α.Τ. Α7.1, Α.Τ. Α7.2 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 και 10 cm) 
Η ποσότητα του αδρανούς υλικού, που ενσωματώνεται στο έργο είναι 9.200μ2*0,20μ1,60* 
1,25=3.680,00τόνοι και το κόστος του 3.680,00τον*3.57€= 13.137,60€. Επομένως  για  το  
συγκεκριμένο  υλικό το κόστος μειώνεται κατά 13.137,60€-14.111,50€-77,11€=-1.051,01€. 
3. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί του 
προϋπολογισμού μελέτης, εκτός από συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εφαρμόζονται επί της 
προσφοράς. Δεν έχουν υπολογιστεί οι δαπάνες των άρθρων Α1, Α2, A3, A4 και A5, που 
αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 36.223,35€. Το κόστος της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ του 
έργου ισούται με 2.173.834,16€*4,64%*0,79382=80.069,37€, με αποτέλεσμα το κόστος να 
μειώνεται κατά 80.069,37€-82.144,85€=-2.075,48€. Συνολικά παρατηρείται αύξηση κόστους 
κατά 36.223,35€-2.075,48€=34.147,87€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 34.147.87€-17.867,14€-1.051,01€ = 15.229,72€. 
Επομένως η προσφορά της εταιρίας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» παραμένει κερδοφόρα κατά 
99.357,03€-15.229,72€= 84.127,31€. 
Σημειώνεται δε ότι έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 50.000,00€ για τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες 
του έργου. 
 
 
Η. Αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ-Α. 
ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» 
 
Σύμφωνα με τη κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της προσφέρουσας το κόστος του έργου 
υπολογίζεται στο ποσό των 2.575.304,96€, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού  οφέλους 
18%. Το συνολικό κόστος του έργου σύμφωνα με την αιτιολόγηση υπολογίζεται ίσο με 
2.402.199,22€ και το μικτό κέρδος ίσο με 173.105,74€.  
Παρακάτω εξετάζουμε την αιτιολόγηση της προσφέρουσας, όπως αυτή υπολογίστηκε για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.  
1. Α.Τ. Α1.1, Α.Τ. Α1.2, Α.Τ. Α1.3, Α.Τ. Α2.1, Α.Τ. Α2.2, Α.Τ. Α2.3, Α.Τ. Α3, Α.Τ. Α4 
(Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες…), (Επιχώσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου…), (Στρώσεις 
έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου) 
Η απόδοση του συνεργείου εκσκαφής, ήτοι 147μ3 την ημέρα κρίνεται υπερβολική λόγω της 
ύπαρξης βραχώδους εδάφους σε ποσοστό 50% και της αναμενόμενης δυσκολίας αφαίρεσής 
του. Άρα η ημερήσια απόδοση διαμορφώνεται σε 110μ3, ήτοι απαιτούνται 
44.686,80μ3/110,00μ3=407ημέρες. Για τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής απαιτούνται 2 
φορτηγά (απόσταση 15χλμ), ενώ η μεταφορά των αδρανών υλικών θα γίνει με μισθωμένα 
φορτηγά, με συνολικό κόστος μεταφοράς 410.400,00€. Το ημερήσιο κόστος του συνεργείου, 
που αποτελείται από 2 ιδιόκτητα φορτηγά,2 τσάπες, 1 JCB, 1 φορτωτάκι, 6 εργάτες, 2 τεχνίτες 
και 1 βυτίο νερού είναι 2*135€+2*280€+120€+80€+6*40€+2*50€+1*50€=1.420,00€ και  
συνολικά σε 1.420,00€*407ημ=577.940,00€ και παρατηρείται αύξηση του κόστους κατά 
577.940,00€-(951.520,00€-410.400,00€)=36.820,00€.Η ποσότητα του συνολικού υλικού 
επίχωσης είναι (31.280+4.125,00)μ3*1,60*1,25=70.810,00τον και το κόστος του 
70.810,00τον*5,29€=374.584,90€. Επομένως  για  το  συγκεκριμένο  υλικό το κόστος 
μειώνεται κατά 374.584,90€-389.568,30€=-14.983,40€.Η ποσότητα του υλικού του ΑΤ Α4 
είναι 5.520,00μ3*1,70=9.384,00τόνοι και το κόστος του 9.384,00τον*4,62€=43.354,08€. 
Επομένως  για  το  συγκεκριμένο  υλικό το κόστος αυξάνεται κατά 43.354,08€-
42.844,03€=510,05€.Άρα για τις συγκεκριμένες εργασίες το κόστος αυξάνεται κατά 
36.820,00€-14.983,40€+510,05€=22.346,65€. 
2. Α.Τ. Α7.1, Α.Τ. Α7.2 (Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 και 10 cm) 
Η ποσότητα του υλικού του Α.Τ. Α7.1 είναι 9.150μ2*0,05*2,296=1.050,42τόνοι και το κόστος 
του 1.050,42τον*29,44€=30.924,36€.Αντίστοιχα η ποσότητα του υλικού του Α.Τ. Α7.2 είναι 
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50μ2*0,05*2,296+50μ2*0,05*2,337=11,58τόν και το κόστος του 11,58τον*29,44€=340,99€. 
Επομένως το συνολικό κόστος των ασφαλτικών υλικών είναι 30.924,36€+340,99€= 
31.265,35€και παρουσιάζει μείωση κατά 63.649,28€-31.265,35€=-32.383,93€.Για την 
εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών απαιτούνται (1.050,42+11,58)τον/42,30τον=26ημέρες. 
Στο συνεργείο ασφαλτόστρωσης κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση φίνισερ και βυτίου 
νερού ενώ αφαιρείται το φορτωτάκι, με το επιπλέον κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 
150,00€/ημ και να διαμορφώνεται ίσο με 455,00+150,00=605,00€/ημ.Επομένως το συνολικό 
κόστος της εργασίας ασφαλτόστρωσης είναι 605,00€*26ημ=15.730,00€ και το κόστος 
μειώνεται κατά 15.730,00€-23.660,00€=-7.930,00€.Συνολικά για τις συγκεκριμένες εργασίες 
παρατηρείται μείωση του κόστους κατά -32.383,93€-7.930,00€=-40.313,93€. 
3. Α.Τ. Β2.1, Α.Τ. Β2.2 (Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα …) 
Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος των ασφαλτικών υλικών αποκατάστασης, το οποίο εκτιμάται 
ίσο με 30,00€ ανά φρεάτιο περίπου. Επομένως το κόστος αυξάνεται κατά 
370,00τεμ*30,00€/τεμ=11.100,00€. 
4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων του έργου ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει 
σε μερικές δαπάνες τα ποσοστά της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών επί του προϋπολογισμού μελέτης, αλλά σε συγκεκριμένες δαπάνες εφαρμόζει 
λανθασμένα τα εν λόγω ποσοστά επί της προσφοράς του. Ο λανθασμένος υπολογισμός 
αφορά τις δαπάνες των άρθρων Α13, Α14, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β7, Β8 και Β9, που 
αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 8,19% με συνέπεια να αυξάνεται το κόστος κατά 
7,69%*(3.018.612,20-2.575.304,96)=34.090,33€. Το κόστος της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ 
του έργου ισούται με 2.575.304,96€*4,64%*0,79382=94.856,85€, με αποτέλεσμα το κόστος 
να αυξάνεται κατά 94.856,85€-74.617,99€=20.238,86€.Επιπλέον δεν έχουν υπολογιστεί 
κάποια γενικά έξοδα, που προκύπτουν από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, 
και το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 10.000,00€ περίπου. Επομένως 
παρατηρείται αύξηση κόστους κατά  34.090,33€+20.238,86€+10.000,00€ = 64.329,19€. 
 
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω περιγραφόμενα η προσφορά της εξεταζόμενης εταιρίας 
επιβαρύνεται με το ποσό των 22.346,65€-40.313,93€+11.100,00€+64.329,19€= 57.461,91€. 

Επομένως το κέρδος του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ-Α. ΜΟΡΦΑΣ 
ΑΤΕ»μειώνεται και διαμορφώνεται ίσο με 173.105,74€-57.461,91€=115.643,83€. 
 
31. Το από 10/12/2021 «2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ» της Επιτροπής Διαγωνισμού  

 
και επειδή 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 
1. Νατζίμπ – Γεώργιος Φαράχ / Πολιτικός Μηχανικός, Δήμου Διονύσου, ως πρόεδρος, 
2. Μαρία Σκλαβενίτη / Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α, ως μέλος, 
3. Ζωή Δράμη / Πολιτικός Μηχανικός, Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, ως μέλος, 
4. Δημήτρης Πανάγιος / Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου Λαυρεωτικής, ως μέλος, 
5. Αναστασία Παπαλοπούλου / Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως μέλος, 
6. Νικόλαος Γιαννακός / Δημοτικός Σύμβουλος Κρωπίας, εκπρόσωπος της ΠΕΔΑ, ως μέλος, 
7. Ξενοφών Καρκαντζός, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως μέλος, 

 
που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου:  
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ», 
 
προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  που συγκροτήθηκε: 
Α. με την υπ' αριθμ. 1536/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
Β. με την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 30/06/2020 με χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ, 
Γ. με το υπ’ αριθμ. 556/15-07-2020 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α. περί ορισμού εκπροσώπου της, 
Δ. με το υπ’ αριθμ. 14547/10-07-2020 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. περί ορισμού εκπροσώπου του, 
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Ε. με το υπ’ αριθμ. 1243/15-07-2020 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. περί ορισμού εκπροσώπου της, 
 
και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Το πρακτικό Νο1 της παρούσας επιτροπής της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, με το οποίο προτάθηκε η ανάδειξη του 
οικονομικού φορέα “ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με δ.τ. “ΜΕΤΡΟ 
Α.Τ.Ε.” ως προσωρινό ανάδοχο. 

2. Την υπ’ αριθμ. 2243/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία: 

α. Εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. όσον αφορά στους Οικονομικούς Φορείς των οπίων οι 
προσφορές γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό 
β. Αποφασίστηκε, να κληθούν όλοι οι οικονομικοί φορείς των οποίων οι προσφορές έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Ε.Δ., να υποβάλουν στην Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, αιτιολογήσεις σχετικά με το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης στο διαγωνισμό. 

3. Την υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφ. 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς τους διαγωνιζομένους των οποίων 
οι προσφορές έγιναν δεκτές, για αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τους στο διαγωνισμό, 
θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών. 

4. Τις αιτιολογήσεις των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που ανταποκρίθηκαν 
στην ανωτέρων πρόσκληση. 

5. Το γεγονός ότι οι οικονομικοί φορείς: ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε., ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε., 
ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε., ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε., ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., LM 
CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέβαλαν 
αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών τους, όπως ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 861259/06-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περ. 
Αττικής και την  2243/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την υπ’ αριθμ. 2541/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εκτός των άλλων συστάθηκε ομάδα εργασίας για την εξέταση των αιτιολογήσεων των 
οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζομένους και τη σύνταξη 
σχετικής τεχνικής έκθεσης. 

7. Την από 12/05/2021 Τεχνική Έκθεση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την 2541/2020 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με τις παρατηρήσεις της επί τα 
στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς για την αιτιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών τους. 

 
 συνεργαστήκαμε σε διάφορες ημερομηνίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
προκειμένου να ελέγξουμε - αξιολογήσουμε τις αιτιολογήσεις των οικονομικών προσφορών των 
διαγωνιζομένων που υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
 Κατόπιν του ελέγχου και αξιολόγησης των αιτιολογήσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού απέστειλε την 01/11/2021, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω ηλ. 
αλληλογραφίας, τις απόψεις του επί των αιτιολογήσεων και δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν 
από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προς τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι 
οποίες αποτυπώνονται παρακάτω: 
 
I). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο διαγωνισμό. 
Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314390/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 26/04/2021 
πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και πληροφοριών 
ο πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη του και την από 12/05/2021 γνωμοδοτική Τεχνική Έκθεση 
παρατηρεί τα εξής: 
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α. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” θα διαθέσει για την εκσκαφή 
ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 1 τσάπα και 2 τετραξονικά φορτηγά ικανότητας 
μεταφοράς 18,60 tn έκαστο, με ημερήσιο κόστος 364,05€ σύμφωνα με την ανάλυση. 
Το υλικό εκσκαφής θα μεταφερθεί στην μονάδα ΑΕΚΚ (ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΉ ΑΕ) με μέση 
απόσταση μεταφοράς περίπου 12,3 χλμ και μέσο απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς περίπου 17 
λεπτά. Από την ίδια μονάδα θα γίνει και η προμήθεια του υλικού επίχωσης. 
Εκτιμάται ότι ο χρόνος για την ολοκλήρωση του δρομολογίου ενός φορτηγού είναι περίπου 64 
λεπτά (φόρτωση υλικού εκσκαφής: 10 λεπτά, μεταφορά προς ΑΕΚΚ 17 λεπτά, εκφόρτωση και 
επαναφόρτωση με υλικό επίχωσης: 15 λεπτά, μεταφορά στο έργο: 17 λεπτά, εκφόρτωση υλικού 
επίχωσης 5 λεπτά). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε φορτηγό μπορεί να εκτελέσει 7 
δρομολόγια ημερησίως, οπότε η συνολική ημερήσια μεταφορικά ικανότητα των δύο φορτηγών θα 
είναι: (2 φορτηγά) Χ (7 δρομολόγια) Χ (18,60 tn) = 260,40 tn που αντιστοιχούν σε περίπου 130m3 
υλικού εκσκαφής λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3. 
Με 130m3 ημερήσια παραγωγή το κόστος των μηχανημάτων για τις εργασίες εκσκαφής 
διαμορφώνεται σε: 364,05€ / 130m3 = 2,80€/m3. 
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με την αιτιολόγηση απαιτείται 1 χειριστής 
(τσάπα), 2 οδηγοί (φορτηγά) και 1 εργάτης, που κρίνονται επαρκή, με ημερήσιο κόστος 
προσωπικού 234,55€. 
Η δαπάνη του προσωπικού διαμορφώνεται σε 234,55€ / 130m3 = 1,80€/m3. 
Οπότε το κόστος εργασιών των άρθρων του προϋπολογισμού Α1.1, Α1.2, Α1.3 διαμορφώνεται σε: 
Α1.1: (18.400,00m3) X (2,80 + 1,80) €/m3 = 84.640,00 €. 
Α1.2: (300,00m3) X (2,80 + 1,80) €/m3 = 1.380,00 € 
Α1.3: (10,00m3) X (2,80 + 1,80) €/m3 = 46,00 € 
 
β. Για την εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες (άρθρα Α2.1, Α2.2, Α2.3) γίνεται αποδεκτή η 
αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της 
Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα 
είναι: 
Α2.1: 223.376,00 €. 
Α2.2: 3.642,00 € 
Α2.3: 121,40 € 
 
γ. Για την επίχωση των ορυγμάτων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο (άρθρο Α3) εκτιμούνται 
τα εξής: 
Υλικό: (31.280,00 m3) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 62.560,00 tn. 
Κόστος Υλικού: 62.560,00 tn X 3,57 €/tn = 223.339,20 € 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου και τις 
παρατηρήσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής (για το ότι η χρήση φορτηγού περιλαμβάνεται στο 
κόστος των άρθρων τιμολογίου για εκσκαφές σε γαιώδη και ημιβραχώδη εδάφη) απαιτούνται τα 
ακόλουθα μηχανήματα: 1 case, 1 κόπανος με ημερήσιο κόστος 81,42 €. 
Με 130m3 ημερήσια παραγωγή (σύμφωνα με την ανάλυση της παρ. α) το κόστος των 
μηχανημάτων για τις εργασίες επίχωσης ορυγμάτων διαμορφώνεται σε: 81,42€ / 130m3 = 
0,63€/m3. 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου και τις 
παρατηρήσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής απαιτείται το ακόλουθο προσωπικό: 1 χειριστής, 1 
εργάτης με ημερήσιο κόστος 119,95 €. 
Η δαπάνη του προσωπικού διαμορφώνεται σε 119,95€ / 130m3 = 0,92€/m3. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου Α3 διαμορφώνεται σε: 
Α3: (υλικό 223.339,20 €) + (31.280,00m3) X (0,63 + 0,92) €/m3 = 271.823,20 €. 
 
δ. Για τις εργασίες του άρθρου Α4 στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
λατομείου, σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” θα διαθέσει 1 case, 1 
κόπανο και 1 τετραξονικό φορτηγό ικανότητας μεταφοράς 18,60 tn, με ημερήσιο κόστος 209,90€ 
σύμφωνα με την ανάλυση. 
Η άμμος προέρχεται από λατομείο (ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ) με μέση απόσταση μεταφοράς περίπου 60,9 
χλμ και μέσο απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς περίπου 60 λεπτά. 
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Εκτιμάται ότι ο χρόνος για την ολοκλήρωση του δρομολογίου ενός φορτηγού είναι περίπου 135 
λεπτά (διαδρομή προς λατομείο 60 λεπτά, φόρτωση άμμου: 10 λεπτά, διαδρομή προς θέση έργου 
60 λεπτά, εκφόρτωση υλικού στο έργο 5 λεπτά). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το φορτηγό 
μπορεί να εκτελέσει 3 δρομολόγια ημερησίως, οπότε η συνολική ημερήσια μεταφορική ικανότητα 
του φορτηγού θα είναι: (1 φορτηγό) Χ (3 δρομολόγια) Χ (18,60 tn) = 55,80 tn που αντιστοιχούν σε 
περίπου 32,82m3 άμμου λαμβάνοντας υπόψη ειδικό βάρος 1,70 tn/m3. 
Με 32,82m3 δυνατότητα ημερήσια εκτέλεσης των εργασιών του άρθρου Α4, το κόστος των 
μηχανημάτων για τις εργασίες του άρθρου Α4 διαμορφώνεται σε: 209,90€ / 32,82m3 = 6,40€/m3. 
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με την αιτιολόγηση απαιτείται 1 χειριστής, 1 
οδηγός και 1 εργάτης, με ημερήσιο κόστος προσωπικού 177,25€. 
Η δαπάνη του προσωπικού διαμορφώνεται σε 177,25€ / 32,82m3 = 5,40€/m3. 
Το κόστος της άμμου σύμφωνα με την αιτιολόγηση είναι: (5.520,00m3) X (1,70 tn/m3 ειδ. βάρος) Χ 
(1,50 €/tn) = 14.076,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου Α4 διαμορφώνεται σε: 
Α4: (άμμος 14.076 €) + (5.520,00m3) X (6,40 + 5,40) €/m3 = 79.212,00 €. 
 
ε. Για τις εργασίες του άρθρου Α5 αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα, 
λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση της γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας, πρέπει να 
προστεθεί στο συνολικό κόστος της εργασίας το κόστος απόσβεσης των μεταλλικών πετασμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν. Από τα πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” προκύπτει αξία μεταλλικού πετάσματος περίπου 575 €/m2. 
Για την αντιστήριξη των χαντακιών που διανοίγονται ημερησίων εκτιμάται ότι αρκεί πλήθος 
πετασμάτων για την αντιστήριξη επιφάνειας παρειών περίπου 85m2, με κόστος 48.875,00 € και 
κόστος απόσβεσης ανά έτος 10% Χ 48.875,00 € = 4.890,00 € περίπου. 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου απαιτούνται τα 
ακόλουθα μηχανήματα: 1 τσάπα και 1 φορτηγό με ημερήσιο κόστος 235,57 €. 
Με 130m3 ημερήσια παραγωγή (σύμφωνα με την ανάλυση της παρ. α) και μέσο πλάτος χαντακιού 
1,00 m το κόστος των μηχανημάτων για τις εργασίες αντιστήριξης ορυγμάτων διαμορφώνεται σε: 
235,57€ / 130m2 = 1,81€/m2. 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου απαιτείται το 
ακόλουθο προσωπικό: 1 χειριστής, 1 οδηγός, 1 τεχνίτης, 2 εργάτες με ημερήσιο κόστος 320,78 €. 
Η δαπάνη του προσωπικού διαμορφώνεται σε 320,78€ / 130m2 = 2,47€/m2. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου Α5 διαμορφώνεται σε: 
Α5: (απόσβεση πετασμάτων 4.890,00 €) + (32.500,00 m2) X (1,81 + 2,47) €/m2 = 143.990,00 €. 
 
στ. Για τις εργασίες τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (άρθρο Α6) γίνεται αποδεκτή η 
αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της 
Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα 
είναι: 
Α6: 1.547,00 €. 
 
ζ. Για τις εργασίες του άρθρου Α7.1, Α7.2, αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπόγειων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm και 10cm, 
σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου και τις παρατηρήσεις της γνωμοδοτικής 
επιτροπής, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Υλικό 3A: (9.200,00 m2) X (0,20 m) X (1,25 συντ. επιπλ/τος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 3.680,00 
tn. 
Κόστος Υλικού 3A: 3.680,00 tn X 4,80 €/tn = 17.664,00 € 
Υλικό Ασφ/μιγμα (κυκλοφορίας): (9.200,00 m2) X (0,05 m) X (2,437 tn/m3 ειδ. βάρος) = 1.121,02 
tn. 
Κόστος Ασφ/μιγμα (κυκλοφορίας): 1.121,02 tn X 37,00 €/tn = 41.477,74 € 
Υλικό Ασφ/μιγμα (βάση): (50,00 m2) X (0,05 m) X (2,437 tn/m3 ειδ. βάρος) = 6,09 tn. 
Κόστος Ασφ/μιγμα (βάση): 6,09 tn X 35,00 €/tn = 213,15 € 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου απαιτούνται τα 
ακόλουθα μηχανήματα: 1 Finisher (ενοικιαζόμενο), 1 οδοστρωτήρας (ενοικιαζόμενος), 1 φορτηγό, 
1 case με ημερήσιο κόστος 728,90 €. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση της παρ. δ. το φορτηγό που θα απασχοληθεί στην εργασία μεταφοράς 
3Α μπορεί να εκτελέσει 3 δρομολόγια ημερησίως (μέχρι το λατομείο ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ), οπότε η 
συνολική ημερήσια μεταφορική ικανότητα του φορτηγού θα είναι: (1 φορτηγό) Χ (3 δρομολόγια) Χ 
(18,60 tn) = 55,80 tn, που αντιστοιχούν σε περίπου 27,9 m3 υλικού 3Α λαμβάνοντας υπόψη 
συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3. Με τελικό πάχος στρώσεων 0,20 m, η 
ημερήσια δυνατότητα επιφανειακής αποκατάστασης είναι 139,50 m2. 
Για την ανωτέρω επιφάνεια αποκατάστασης και με ασφαλτοσκυρόδεμα απαιτείται η χρήση ενός 
ακόμα φορτηγού για την μεταφορά του υλικού από και προς την ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ. 
Συνεπώς τελικά για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται: 1 Finisher (ενοικιαζόμενο), 1 
οδοστρωτήρας (ενοικιαζόμενος), 2 φορτηγά, 1 case με ημερήσιο κόστος 857,38 €. Ωστόσο, λόγω 
του μικρού πλάτους επιφάνειας αποκατάστασης του ασφαλτικού τάπητα κρίνεται ότι δεν είναι 
απαραίτητη η χρήση Finisher, με συνέπεια το ημερήσιο κόστος να διαμορφώνεται τελικά σε: 
(857,38 € - 390 €) = 467,38 € 
Με 139,50 m2 ημερήσια παραγωγή το κόστος των μηχανημάτων για τις εργασίες αποκατάστασης 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαμορφώνεται σε: 467,38 € / 139,50 m2 = 3,35€/m2. 
Για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την αιτιολόγηση του διαγωνιζομένου, τις παρατηρήσεις 
της γνωμοδοτικής επιτροπής και την παραπάνω ανάλυση όπου προστίθεται η χρήση ενός 
επιπλέον φορτηγού και αφαιρείται το Finisher απαιτείται τελικά το ακόλουθο προσωπικό: 1 
χειριστής, 3 οδηγοί, 2 εργάτες με ημερήσιο κόστος 354,50 €. 
Η δαπάνη του προσωπικού διαμορφώνεται σε 354,50€ / 139,50 m2 = 2,54 €/m2. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου Α7.1 και Α7.2 διαμορφώνεται σε: 
Α7.1, Α7.2: (υλικό 17.664,00 € + 41.477,74 € + 213,15 €) + (9.200,00m2) X (3,35€/m2 + 2,54€/m2) 
= 113.542,89 €. 
 
η. Για τις εργασίες των άρθρων: Α8, Β1, Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3, Γ1.4) γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του 
οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το 
κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Α8: 0,00 €. 
Β1: 49.843,20 € 
Γ1.1: 75.060,00 € 
Γ1.2: 1.126,00 € 
Γ1.3: 2.389,00 € 
Γ1.4: 692,00 € 
 
θ. Για τις εργασίες των άρθρων Β2.1, Β2.2 (προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης), 
γίνεται αποδεκτή η άποψη της γνωμοδοτικής επιτροπής ως προς την αύξηση του κόστους 
εργασιών λόγω των υλικών επίχωσης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων στις θέσεις των 
φρεατίων. Λαμβάνεται υπόψη περίπου 7,5m3 υλικό επίχωσης ανά φρεάτιο και 4m2 επιφάνεια 
αποκατάστασης οδοστρώματος ανά φρεάτιο. 
Υλικό Επίχωσης: (7,50 m3) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 15,00 tn. 
Κόστος Υλικού: 15,00 tn X 3,57 €/tn = 53,55 € 
Υλικό 3A: (4,00 m2) X (0,20 m) X (1,25 συντ. επιπλ/τος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 1,60 tn. 
Κόστος Υλικού 3A: 1,60 tn X 4,80 €/tn = 7,68 € 
Υλικό Ασφ/μιγμα: (4,00 m2) X (0,05 m) X (2,437 tn/m3 ειδ. βάρος) = 0,49 tn. 
Κόστος Ασφ/μιγμα: 0,49 tn X 37,00 €/tn = 18,13 € 
Συνολικό κόστος ανά φρεάτιο περίπου 80€ 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου Β2.1 και Β2.2 διαμορφώνεται σε: 
Β2.1, Β2.2: 256.721,50€ + 18.269,80€ + (370τεμ. Χ 80€) = 304.591,30 €. 
 
Για το κόστος των Γενικών Εξόδων γίνεται αποδεκτή η ανάλυση της γνωμοδοτικής επιτροπής στο 
σκέλος του υπολογισμού των εξόδων κατά την εγκύκλιο 9/2017 του Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών που ανέρχονται στο ποσό των 404.644,61 €. 
Γ.Ε.: 404.644,61 € 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ” (κόστος 
εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 1.761.666,60 €, ενώ η 
οικονομική της προσφορά είναι 1.559.695,05 €, οπότε προκύπτει ζημιά ποσού 201.971,55 € 
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ΙΙ). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “Κ/Ξ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΛΙΘΟΣ 
Α.Τ.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “Κ/Ξ ΚΟΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς του στο διαγωνισμό. Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314376/20-04-2021 πρόσκλησης, 
υποβλήθηκαν την 26/04/2021 πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί 
των στοιχείων και πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη του και την από 
12/05/2021 γνωμοδοτική Τεχνική Έκθεση παρατηρεί τα εξής: 
 
Σχετικά με το άμεσο κόστος του έργου, από την αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού 
φορέα “Κ/Ξ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.” δεν μπορεί να προκύψει κόστος εργασιών 
ανά άρθρο του τιμολογίου του προϋπολογισμού του έργου. Συνεπώς εξετάζεται το συνολικό 
κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς 
και το κόστος των υλικών, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση της προσφέρουσας κοινοπραξίας 
και τις παρατηρήσεις της γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας. 
 
α. Για το συνολικό κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων γίνεται αποδεκτή 
η παρατήρηση της γνωμοδοτικής Επιτροπής για αύξηση της δαπάνης του έργου κατά τη χρήση 
ενός επιπλέον φορτηγού με τον οδηγό του, προκειμένου να εκτελεστούν οι παράλληλες εργασίες 
αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων των υπόγειων δικτύων. 
Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη απόδοση συνεργείου 100m/ημέρα και πλάτος αποκατάστασης 
0,80m (κατά την αιτιολόγηση) προκύπτει ημερήσια επιφάνεια αποκατάστασης 80m2 και συνολικά 
(9.200,00m2) / (80m2/ημέρα) = 115 ημέρες εργασιών αποκατάστασης των οδοστρωμάτων. 
Από τα παραπάνω προκύπτει αύξηση δαπάνης που υπολογίζεται ως εξής: 
Κόστος φορτηγού: 98,47 €/ημέρα 
Κόστος οδηγού: 63,74 €/ημέρα 
Συνολική αύξηση δαπάνης εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων: 
(98,47 €/ημέρα + 63,74 €/ημέρα) Χ 115ημέρες = 18.654,15 € 
Δαπάνη εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων κατά την αιτιολογική έκθεση: 
Ημερήσιο κόστος μηχανημάτων: 512,18 € 
Ημερήσιο κόστος προσωπικού: 819,89 € 
Σύνολο: 1.332,07 €/ημέρα όπου με 35m. ημερήσια απόδοση ανάγεται σε 38,06 €/m 
Τελικό κόστος κατά την αιτιολόγηση: (9.200,00m) X (38,06 €/m) = 350.152,00 € 
Συνεπώς: 
Κόστος εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων διαμορφώνεται σε: 368.806,15 € 
 
β. Ο πρόεδρος της Ε.Δ. συμφωνεί με την γνωμοδοτική Επιτροπή σχετικά με αναλυτικό 
υπολογισμό του κόστους των υλικών του έργου με βάσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού του 
έργου. 
Συνεπώς τα κόστη των υλικών διαμορφώνονται ως εξής: 
Διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου:  
(31.280,00 m3) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 62.560,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (62.560,00 tn) X (2,50 €/tn) = 156.400,00 € 
Άμμος λατομείου:  
(5.520,00 m3) X (1,70 tn/m3 ειδ. βάρος) = 9.384,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (9.384,00 tn) X (3,50 €/tn) = 32.844,00 € 
3Α στρώσεων οδοστρωσίας:  
(9.200,00 m2) X (0,20 m) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 3.680,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (3.680,00 tn) X (2,50 €/tn) = 9.200,00 € 
Ασφαλτική προεπάλειψη: 
(9.200,00 m2) Χ (0,50 kg/m2) = 4600,00 kg 
Κόστος Υλικού: (4600,00 kg) X (0,85 €/kg) = 3.910,00 € 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη: 
(50,00 m2) Χ (0,50 kg/m2) = 25,00 kg 

ΑΔΑ: 6ΟΒ17Λ7-ΡΦ2



 

 21 

Κόστος Υλικού: (25,00 kg) X (0,85 €/kg) = 21,25 € 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5: 
(9.200,00 m2) Χ (0,05m) = (460 m3) Χ (μέσο ειδικό βάρος 2,327 tn/m3) = 1.070,42 tn 
Κόστος ΑΣ 12,5: (1.070,42 tn) Χ (21,00 €/tn) = 22.478,82 € 
Ασφαλτος: 
Μάζα ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5: 1.070,42 tn 
Ποσότητα σε άσφαλτο: (1.070,42 tn) Χ 4,40% = 47,10 tn 
Προσαύξηση λόγω απωλειών: 1% Χ (47,10 tn) = 0,47 tn  
Τελική ποσότητα ασφάλτου: (47,10 tn) + (0,47 tn) = 47,57 tn 
Κόστος ασφάλτου: (47,57 tn) Χ (248,43 €/tn) = 11.817,82 € 
Τελικό κόστος ασφάλτου με εμπορικό κέρδος 10%: 12.999,60 € 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 31,5: 
(50,00 m2) Χ (0,05m) = (2,50 m3) Χ (μέσο ειδικό βάρος 2,337 tn/m3) = 5,84 tn 
Κόστος ΑΣ 31,5: (5,84 tn) Χ (21,00 €/tn) = 122,64 € 
Ασφαλτος: 
Μάζα ασφαλτομίγματος ΑΣ 31,5: 5,84 tn 
Ποσότητα σε άσφαλτο: (5,84 tn) Χ 3,80% = 0,22 tn 
Προσαύξηση λόγω απωλειών: 1% Χ (0,22 tn) = 2,20 kg  
Τελική ποσότητα ασφάλτου: 222,20 kg 
Κόστος ασφάλτου: (0,2222 tn) Χ (248,43 €/tn) = 55,20 € 
Τελικό κόστος ασφάλτου με εμπορικό κέρδος 10%: 60,72 € 
Σκυρόδεμα C12/15: 
Κόστος: (880 m3) X (45,80 €/m3) = 40.304,00 € 
Αγωγός αποχέτευσης Φ200: 
Κόστος: (9.000,00 m) X (5,28 €/m) = 47.520,00 € 
Αγωγός αποχέτευσης Φ250: 
Κόστος: (100,00 m) X (8,20 €/m) = 820,00 € 
Αγωγός αποχέτευσης Φ400: 
Κόστος: (100,00 m) X (20,83 €/m) = 2.083,00 € 
Προκατασκευασμένα φρεάτια: 
Κόστος; 487.500,00 € (σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση) 
Λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων:  
Κόστος; 2.160,00 € (σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση) 
Επίσης, γίνεται αποδεκτή η άποψη της γνωμοδοτικής Επιτροπής ως προς την αύξηση του 
κόστους των υλικών επίχωσης (αδρανών υλικών) λόγω απουσίας πιστοποιητικών καταλληλότητας 
αυτών. Η αύξηση εκτιμάται σε 0,50€/tn (αντί για 1,00 €/tn) που προτείνεται. 
Συνεπώς προκύπτει αύξηση δαπάνης σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
Διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου:  
Πρόσθετο κόστος υλικού: (62.560,00 tn) X (0,50 €/tn) = 31.280,00 € 
Άμμος λατομείου:  
Πρόσθετο κόστος υλικού: (9.384,00 tn) X (0,50 €/tn) = 4.692,00 € 
3Α στρώσεων οδοστρωσίας:  
Κόστος Υλικού: (3.680,00 tn) X (0,50 €/tn) = 1.840,00 € 
Συνολικό κόστος υλικών: 856.236,03 € 
 
γ. Σχετικά με το κόστος της αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα, γίνεται αποδεκτή η άποψη της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας για πρόσθετο κόστος 11.000,00 €. 
 
Για το κόστος των Γενικών Εξόδων, ο πρόεδρος της Ε.Δ. συμφωνεί με την γνωμοδοτική επιτροπή 
σχετικά με την αύξηση του κόστους κατά τις δαπάνες των άρθρων Α7, Α8, Α9 και Β6 της εγκυκλίου 
9/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη δαπάνη που προκύπτει από τον υπολογισμό 
των κρατήσεων του έργου που προτείνεται, από τη μείωση της δαπάνης που προκύπτει λόγω μη 
απαίτησης του άρθρου Β4, από την πρόσθετη δαπάνη που αναλύεται για το προσωπικό γενικής 
επιστασίας και διοίκησης και από τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται από την ΕΣΥ του έργου. 
Συνεπώς: 
Αύξηση κόστους: 37.686,02 € 
Κόστος από αιτιολόγηση: 341.224,07 € 

ΑΔΑ: 6ΟΒ17Λ7-ΡΦ2



 

 22 

Το συνολικό κόστος γενικών εξόδων διαμορφώνεται σε: 378.910,09 € 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “Κ/Ξ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - 
ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.” (κόστος εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 
1.614.952,27 €, ενώ η οικονομική της προσφορά είναι 1.595.314,68 €, οπότε προκύπτει ζημιά 
ποσού 19.637,59 € 
 
 
ΙΙΙ). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΑΞΩΝ Α.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΑΞΩΝ Α.Ε.” 
υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο διαγωνισμό. 
Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314373/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 26/04/2021 
πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και πληροφοριών 
η πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη της και την από 12/05/2021 γνωμοδοτική Τεχνική Έκθεση 
παρατηρεί τα εξής: 
 
α. Για τις εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων (άρθρα Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2.1, Α2.2, 
Α2.3 και Α8) γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα. Το κόστος εργασιών των εν 
λόγω άρθρων σύμφωνα με την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2.1, Α2.2, Α2.3, Α8: 437.852,20 €. 
 
β. Για τις εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπόγειων δικτύων, γίνεται αποδεκτή η Τεχνική Έκθεση 
της γνωμοδοτική Επιτροπής της Περιφέρειας στο ότι η επίχωση δεν μπορεί να γίνει με υλικά 
εκσκαφής, αλλά με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, καθώς αυτό προβλέπεται από 
το άρθρο του τιμολογίου που χρησιμοποιείται στη μελέτη. 
Συνεπώς το κόστος της εργασίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
Κόστος εργασίας (σύμφωνα με την αιτιολόγηση της προσφέρουσας εταιρείας): 2,50€/m3, συνεπώς 
συνολικά 
(31.280,00 m3) X (2,50€/m3) = 78.200,00 € 
Yλικό: (31.280,00 m3) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 62.560,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (62.560,00 tn) X (3,15 €/tn) Χ (0,75 έκπτωση) Χ (1,05 Δημ. Φόρος) = 155.187,90 € 
Μεταφορά υλικού: (62.560,00 tn) X (2,00 €/tn) = 125.120,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α3 διαμορφώνεται σε (78.200,00 € + 155.187,90 € + 125.120,00): 358.507,90 € 
 
γ. Για τις εργασίες στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού σωλήνων με άμμο λατομείου προκύπτουν 
τα εξής: 
Κόστος συνεργείου: 230 €/ημέρα (από αιτιολόγηση προσφέρουσας) 
Απόδοση 100m/ημέρα (από αιτιολόγηση προσφέρουσας) 
Ποσότητα άμμου: 5.520,00 m3 σε μήκος εφαρμογής: 9.200,00 m (συνολικό μήκος αγωγών) 
Αναγωγή απόδοσης: 60 m3/ημέρα άμμος. 
Κόστος συνεργείου (εργασίας):  (230 €/ημέρα) / (60 m3/ημέρα) = 3,83 €/m3, συνεπώς συνολικά 
(5.520,00 m3) X (3,83€/m3) = 21.141,60 € 
Yλικό: (5.520,00 m3) X (1,70 tn/m3 ειδ. βάρος) = 9.384,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (9.384,00 tn) X (7 €/tn) Χ (0,80 έκπτωση) Χ (1,05 Δημ. Φόρος) = 55.177,92 € 
Μεταφορά υλικού: (9.384,00 tn) X (2,00 €/tn) = 18.768,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α4 διαμορφώνεται σε (21.141,60 € + 55.177,92 € + 18.768,00): 95.087,52 € 
 
δ. Για τις εργασίες των άρθρων: Α5, Α6, Β1, Γ1.4 γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού 
φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος 
εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Α5, Α6, Β1, Γ1.4 : 85.140,00 € 
 
ε. Για τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων 
δικτύων το κόστος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
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Κόστος συνεργείου (μηχανήματα και προσωπικό): 1,05€/m2 
Συνολικό κόστος συνεργείου (1,05€/m2) Χ (9.200,00 m2) = 9.660,00 € 
Η ποσότητα του θραυστού υλικού οδοστρωσίας υπολογίζεται σε: 
(9.200,00 m2) Χ (0,20 m) = (1.840,00 m3) που αντιστοιχεί σε (3.680,00 tn) υλικού λαμβάνοντας 
υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3. 
Συνεπώς το κόστος του υλικού 3Α ανέρχεται σε: 
(3.680,00 tn) X (3,15 €/tn) Χ (0,75 έκπτωση) Χ (1,05 Δημ. Φόρος) = 9.128,70 € 
Μεταφορά υλικού 3Α: (3.680,00 tn) X (2,00 €/tn) = 7.360,00 € 
Ασφαλτική προεπάλειψη: (9.200,00 m2) Χ (0,84 €/m2) = 7.728,00 € 
Ασφαλτική συγκολητική επάλειψη: (50,00 m2) Χ (0,72 €/m2) = 36,00 € 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5: 
(9.200,00 m2) Χ (0,05m) = (460 m3) Χ (μέσο ειδικό βάρος 2,296 tn/m3) = 1.056,16 tn 
Κόστος ΑΣ 12,5: (1.056,16 tn) Χ (43,00 €/tn + 3,00 €/tn) = 48.583,36 € 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 31,5: 
(50,00 m2) Χ (0,05m) = (2,50 m3) Χ (ειδικό βάρος 2,372 tn/m3) = 5,93 tn 
Κόστος ΑΣ 31,5: (5,93 tn) X (39,00 €/tn + 3,00 €/tn) = 249,06 €. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α7.1, Α7.2 διαμορφώνεται σε 82.745,12 €  
 
στ. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης από την αιτιολογική 
έκθεση της προσφέρουσας εταιρείας και την επισήμανση της γνωμοδοτικής επιτροπής της 
Περιφέρειας προκύπτει το κόστος της; εργασίας που φαίνεται παρακάτω: 
Κόστος Μηχανημάτων και Προσωπικού: 58,25 €/τεμ. 
Κόστος Υλικών: Με χρήση 3 δακτυλίων 1m, και 1 κώνου 1m, διαμορφώνεται σε 423,60 €. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Β2.1 διαμορφώνεται σε (58,25 €/τεμ + 423,60 €/τεμ) X 350 τεμ = 168.647,50 € 
 
ζ. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης τύπου Φ5, σύμφωνα 
με την αιτιολόγηση της προσφέρουσας προκύπτει το κόστος της εργασίας που φαίνεται παρακάτω: 
Κόστος Μηχανημάτων και Προσωπικού: 58,25 €/τεμ + 80 €/τεμ = 138,25 €/τεμ 
Κόστος Υλικών: Με χρήση 3 δακτυλίων 1m, και 1 κώνου 1m, διαμορφώνεται σε 514,00 €. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Β2.2 διαμορφώνεται σε (138,25 €/τεμ + 514,00 €/τεμ) X 20 τεμ = 13.045,00 € 
 
η. Για τις εργασίες των αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC U σειράς 41, από την αιτιολόγηση 
της προσφέρουσας και τις παρατηρήσεις της γνωμοδοτικής Επιτροπής προκύπτει κόστος: 
Αγωγός Φ200: (5,25€/m) X (9.000,00m) = 47.250,00 €  
Δακτύλιος Φ200: (0,426€/τεμ) X (1.500 τεμ) = 639,00 €  
Αγωγός Φ250: (8,46€/m) X (100,00m) = 846,00 €  
Δακτύλιος Φ250: (0,798€/τεμ) X (16 τεμ) = 12,77 €  
Αγωγός Φ400: (19,47€/m) X (100,00m) = 1.947,00 €  
Δακτύλιος Φ400: (1,422€/τεμ) X (16 τεμ) = 22,75 €  
Οπότε το κόστος εργασιών των άρθρων του προϋπολογισμού 
Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3 διαμορφώνεται σε: 50.717,52 € 
Σύνολο άμεσου κόστους εργασιών: 1.291.742,76 € 
 
Για το κόστος των Γενικών Εξόδων, γίνεται αποδεκτή η άποψη της γνωμοδοτικής επιτροπής 
σχετικά με τη μείωση του κόστους αυτών κατά 43.856,00 €, (με διόρθωση του ποσού της 
εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ που έλαβε υπόψη της η γνωμοδοτική Επιτροπή στους υπολογισμούς 
της από 65.014,00 € σε 71.515,50 €) 
Συνεπώς: 
Μείωση κόστους: 43.856,00 € 
Κόστος από αιτιολόγηση: 531.262,89 € 
Το συνολικό κόστος γενικών εξόδων διαμορφώνεται σε: 487.406,89 € 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “ΑΞΩΝ Α.Ε.” (κόστος 
εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 1.779.149,65 €, ενώ η 
οικονομική της προσφορά είναι 1.666.553,92 €, οπότε προκύπτει ζημιά ποσού 112.595,73 € 
 
 
ΙV). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΤΕΚΑΛ Α.Τ.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΤΕΚΑΛ 
Α.Τ.Ε.” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο 
διαγωνισμό. Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314365/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 
26/04/2021 πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και 
πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη του και την από 12/05/2021 γνωμοδοτική 
Τεχνική Έκθεση παρατηρεί τα εξής: 
 
α. Για το 1ο συνεργείο Εκσκαφών – τοποθέτησης αγωγού – επιχώσεων σε οποιοδήποτε έδαφος, 
από την αιτιολογική έκθεση – ανάλυση της προσφέρουσας προκύπτουν τα εξής: 
Ημερήσιο κόστος μηχανημάτων: 939,20 € 
Ημερήσιο κόστος προσωπικού: 673,80 € 
Σύνολο κόστους Μηχανημάτων και προσωπικού: 1613,00 € 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψη 96m3 ως ημερήσια απόδοση παραγωγής υλικών εκσκαφής του συνεργείου 
(σύμφωνα με την προσφέρουσα εταιρεία) το ημερήσιο μήκος κατασκευής έργου του 1ου 
συνεργείου διαμορφώνεται σε 30m/ημέρα (με μέσο πλάτος 0,80m και βάθος 4,00m) 
Οπότε το κόστος ανά εργασία διαμορφώνεται ως εξής: 
Άρθρο Α1.1: Παραγωγή (48m3/ημέρα), Κόστος εργασίας (25%) Χ (1613,00 €)=403,25€  
Κόστος ανά m3: 8,40€/m3 
Άρθρο Α2.1: Παραγωγή (48m3/ημέρα), Κόστος εργασίας (60%) Χ (1613,00 €)=967,80€  
Κόστος ανά m3: 20,16€/m3 
Aπό τα ανωτέρω το τελικό κόστος εργασιών των παρακάτω άρθρων διαμορφώνεται σε: 
Α1.1: (8,40€/m3) Χ (18.400,00m) = 154.560,00 € 
Α2.1: (20,16€/m3) Χ (18.400,00m) = 370.944,00 € 
Από την συμπληρωματική αιτιολόγηση της εταιρείας “ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ” προκύπτουν τα παρακάτω 
κόστη εργασιών για τα αναγραφόμενα άρθρα του προϋπολογισμού: 
Α1.2: 2.100,00 € 
Α1.3: 80,00 € 
Α2.2: 4.800,00 € 
Α2.3: 170,00 € 
Α6: 3.640,00 € 
Α8: 17.500,00 € 
Γ1.4: 800,00 € 
 
β. Για τις εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου προκύπτουν τα εξής: 
Κόστος εργασίας 1ου συνεργείου σύμφωνα με την αιτιολόγηση: 1,53€/m3, συνεπώς συνολικά 
(31.280,00 m3) X (1,53€/m3) = 47.858,40 € 
Yλικό: (31.280,00 m3) X (1,25 συντ. επιπλήσματος) Χ (1,60 tn/m3 ειδ. βάρος) = 62.560,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (62.560,00 tn) X (4 €/tn) Χ (0,85 έκπτωση) Χ (1,05 Δημ. Φόρος) = 223.339,20 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α3 διαμορφώνεται σε (47.858,40 € + 223.339,20 €): 271.197,60 € 
 
γ. Για τις εργασίες στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού σωλήνων με άμμο λατομείου προκύπτουν 
τα εξής: 
Κόστος εργασίας 1ου συνεργείου σύμφωνα με την αιτιολόγηση: 1,46€/m3, συνεπώς συνολικά 
(5.520,00 m3) X (1,46€/m3) = 8.059,20 € 
Yλικό: (5.520,00 m3) X (1,70 tn/m3 ειδ. βάρος) = 9.384,00 tn. 
Κόστος Υλικού: (9.384,00 tn) X (4 €/tn) Χ (0,70 έκπτωση) Χ (1,05 Δημ. Φόρος) = 27.588,96 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α4 διαμορφώνεται σε (8.059,20 € + 27.588,96 €): 35.648,16 € 

ΑΔΑ: 6ΟΒ17Λ7-ΡΦ2



 

 25 

 
δ. Για τις εργασίες αντιστήριξης των παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (άρθρο Α5) γίνεται 
αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική 
επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών του εν λόγω άρθρου κατά την αιτιολόγηση του 
συμμετέχοντα είναι: 
Α5: 228.150,00 €. 
 
ε. Για τις εργασίες διάστρωσης του ασφαλτομίγματος τελικής στρώσης πάχους 5cm, σύμφωνα με 
τα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισε η προσφέρουσα εταιρεία στην συμπληρωματική υποβολή 
της προκύπτουν τα εξής: 
Κόστος Ασφάλτου: 1,63 €/m2 
Κόστος Ασφαλτομίγματος: 2,31 €/m2 
Κόστος υλικού προεπάλειψης: 0,38 €/m2 
Κόστος διαβροχής με βυτίο: 0,31 €/m2 
Σύνολο κόστους υλικών: 4,63 €/m2 
Για το κόστος της ανωτέρω εργασίας (μηχανημάτων – προσωπικού) από την αιτιολογική έκθεση 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτούνται: 
τα φορτηγά, καθώς το κόστος της προηγούμενης ανάλυσης περιλαμβάνει την μεταφορά των 
υλικών στο έργο, 
η χρήση Finisher λόγω μικρού πλάτους επιφάνειας αποκατάστασης, οι τιμές διαμορφώνονται ως 
εξής: 
Κόστος Μηχανημάτων: 250,40 € 
Κόστος Προσωπικού: 295,25 € 
Σύνολο κόστους Μηχανημάτων & Προσωπικού: 545,65 €, που αντιστοιχεί σε: 
Σύνολο κόστους Μηχανημάτων – Προσωπικού: 1,82 €/m2 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α7.1 διαμορφώνεται σε (4,63€/m2+1,82€/m2) X 9.150,00 m2 = 59.017,50 € 
 
στ. Για τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος πάχους 10cm, σύμφωνα με τα 
πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισε η προσφέρουσα εταιρεία στην συμπληρωματική υποβολή της 
προκύπτει τελικό κόστος: 
Α7.2: 600,00 € 
 
ζ. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης από την αιτιολογική 
έκθεση της προσφέρουσας εταιρείας και την επισήμανση της γνωμοδοτικής επιτροπής της 
Περιφέρειας προκύπτει το κόστος της; εργασίας που φαίνεται παρακάτω: 
Κόστος Μηχανημάτων και Προσωπικού: 137,29 €/τεμ. 
Κόστος Υλικών: Με χρήση βάσης 0,20m, 3 δακτυλίους 1m, και 1 κώνος 1m, διαμορφώνεται σε 
512,51€. 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Β2.1 διαμορφώνεται σε (137,29€/τεμ+512,51€/τεμ) X 350 τεμ = 227.430,00 € 
 
η. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης τύπου Φ5, σύμφωνα 
με τα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισε η προσφέρουσα εταιρεία στην συμπληρωματική 
υποβολή της προκύπτει τελικό κόστος: 
Β2.2: 27.000,00 € 
 
θ. Για τις εργασίες των σκυροδεμάτων C12/15, από την αιτιολόγηση της προσφέρουσας προκύπτει 
κόστος: 
Β1: 46.877,60 € 
 
ι. Για τις εργασίες των αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC U σειράς 41, από την αιτιολόγηση 
της προσφέρουσας προκύπτει κόστος: 
Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3: 62.015,00 € 
Σύνολο άμεσου κόστους εργασιών: 1.512.529,86 € 
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Για το κόστος των Γενικών Εξόδων, γίνεται αποδεκτή η άποψη της γνωμοδοτικής επιτροπής 
σχετικά με την αύξηση του κόστους αυτών καθώς δεν υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που 
προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να προστεθούν τα άρθρα Α7, Α8, Α9, Α13, Α14, Β3, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9 της 
εγκυκλίου με αύξηση 99.916,06 €. 
Επίσης, πρέπει να προστεθεί το κόστος των κρατήσεων του έργου που ανέρχεται στο ποσό: 
13.284,69 € και το κόστος της εργατικής δαπάνης του ΙΚΑ που ανέρχεται στο ποσό: 65.599,32 € 
(σύμφωνα με ανάλυση γνωμοδοτικής επιτροπής) 
Συνεπώς τα Γενικά Έξοδα διαμορφώνονται ως εξής: 
Αύξηση κόστους: 178.800,07 € 
Κόστος από αιτιολόγηση: 303.785,82 € 
Το συνολικό κόστος γενικών εξόδων διαμορφώνεται σε: 482.585,89 € 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “ΤΕΚΑΛ Α.Τ.Ε.” (κόστος 
εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 1.995.115,75 €, ενώ η 
οικονομική της προσφορά είναι 1.780.981,20 €, οπότε προκύπτει ζημιά ποσού 214.134,55 € 
 
 
V). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο 
διαγωνισμό. Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314358/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 
26/04/2021 πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και 
πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη του και την από 12/05/2021 γνωμοδοτική 
Τεχνική Έκθεση παρατηρεί τα εξής: 
 
α. Για τις εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων (άρθρα Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2.1, Α2.2, 
Α2.3 και Α8) γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και 
η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων (κόστος 
μηχανημάτων και προσωπικού) σύμφωνα με την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2.1, Α2.2, Α2.3, Α8: 249.480,00 €. 
 
β. Για τις εργασίες των επιχώσεων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου και 
στρώσεων έδρασης με άμμο (άρθρα Α3, Α4) γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού 
φορέα στο σκέλος του κόστους μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού, την οποία δεν 
αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος σύμφωνα με την αιτιολόγηση 
ανέρχεται σε: 
Κόστος μηχανημάτων και προσωπικού: 44.075,00 € 
Το κόστος του διαβαθμισμένου θραυστού αμμοχάλικου λατομείου υπολογίζεται ως κάτωθι: 
Η ποσότητα των (31.280,00 m3) συμπυκνωμένου υλικού στο έργο αντιστοιχεί σε (62.560,00 tn)  
λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3 
Συνεπώς το κόστος του υλικού ανέρχεται σε: 
(62.560,00 tn) X (4,00 €/tn) = 250.240,00 €. 
Το κόστος της άμμου λατομείου υπολογίζεται ως κάτωθι: 
Η ποσότητα των (5.520,00 m3) υλικού αντιστοιχεί σε (9.384,00 tn)  λαμβάνοντας υπόψη ειδικό 
βάρος  1,70 tn/m3. 
Συνεπώς το κόστος του υλικού ανέρχεται σε: 
(9.384,00 tn) X (4,00 €/tn) = 37.536,00 €. 
Οπότε το κόστος εργασιών των άρθρων του προϋπολογισμού 
Α3, Α4 διαμορφώνεται σε 331.851,00 €  
 
γ. Για τις εργασίες αντιστήριξης των παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (άρθρο Α5) γίνεται 
αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική 
επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών του εν λόγω άρθρου κατά την αιτιολόγηση του 
συμμετέχοντα είναι: 
Α5: 109.200,00 €. 
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δ. Για τις εργασίες τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (άρθρο Α6) γίνεται αποδεκτή η 
αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της 
Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών του εν λόγω άρθρου κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα 
είναι: 
Α6: 6.460,00 €. 
 
ε. Για τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων 
δικτύων το κόστος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
Για τις εργασίες οδοστρωσίας: 
Από την αιτιολόγηση της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” εκτιμάται ως χρόνος ολοκλήρωσης της 
εργασίας 26 ημέρες που γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή. 
Η ποσότητα του θραυστού υλικού οδοστρωσίας υπολογίζεται σε: 
(9.200,00 m2) Χ (0,20 m) = (1.840,00 m3) που αντιστοιχεί σε (3.680,00 tn) υλικού λαμβάνοντας 
υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3. 
Συνεπώς το κόστος του υλικού ανέρχεται σε: 
(3.680,00 tn) X (4,00 €/tn) = 14.720,00 €. 
Κόστος μηχανημάτων – προσωπικού: 9.620,00 € (σύμφωνα με την αιτιολόγηση) 
Σύνολο κόστους εργασίας οδοστρωσίας: 24.340,00 € 
 
Για τις εργασίες διάστρωσης ασφαλτομίγματος: 
Από την αιτιολόγηση της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” εκτιμάται ως χρόνος ολοκλήρωσης της 
εργασίας 12 ημέρες που γίνεται αποδεκτός. 
Η ποσότητα του ασφαλτομίγματος υπολογίζεται σε: 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20: 
(9.200,00 m2) Χ (0,05m) = (460 m3) Χ (μέσο ειδικό βάρος 2,331 tn/m3) = 1.072,26 tn 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 31,5: 
(50,00 m2) Χ (0,05m) = (2,50 m3) Χ (ειδικό βάρος 2,372 tn/m3) = 5,93 tn 
Συνολική ποσότητα: 1.078,19 tn. 
Συνεπώς το κόστος του ασφαλτομίγματος ανέρχεται σε: 
(1.078,19 tn) X (34,31 €/tn) = 36.992,70 €. 
Κόστος μηχανημάτων – προσωπικού: 7.560,00 € (σύμφωνα με την αιτιολόγηση) 
Σύνολο κόστους εργασίας διάστρωσης ασφαλτομίγματος: 44.552,70 € 
Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο κόστος προστίθεται: 
Ασφαλτική προεπάλειψη: (9.200 m2) X (0,50kg/m2) = (4.600,00 kg) X (0,90 €/kg) = 4.140,00 € 
Ασφαλτική συγκολητική επάλειψη: (50,00 m2) X (0,50kg/m2) = (25,00 kg) X (0,60 €/kg) = 15,00 € 
Επίσης, από τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο κόστος προστίθεται η χρήση 
Federal και Βυτίου (δεν απαιτείται Finisher λόγω μικρού πλάτους αποκατάστασης) με αύξηση 
κόστους κατά: 6.060,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α7.1, Α7.2 διαμορφώνεται σε 79.107,70 €  
 
στ. Για τις εργασίες των άρθρων: Β1, Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3, Γ1.4) γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του 
οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το 
κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Β1: 47.180,00 € 
Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3: 128.594,00 € 
Γ1.4: 2.160,00 € 
 
ζ. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης, λαμβάνοντας υπόψη 
την προσφορά του προμηθευτή και το μέσο ύψος των φρεατίων που εκτιμάται 4m, διαμορφώνεται 
η προσφορά ως εξής: 
Κόστος φρεατίου Φ1, Φ2, Φ3, Φ4: 
(Κώνος: 69,00 €) + 2 Χ (Δακτύλιος 1m: 72,50 €) + (Δακτύλιοι 0,25m-0,75m: 90 €) = 304,00 € 
Κόστος φρεατίου Φ5: 
Από ανάλυση του οικονομικού φορέα: 601,00 € 
Συνεπώς το κόστος των υλικών διαμορφώνεται σε: 
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(350 τεμ) Χ (304,00 €) = 106.400,00 € 
(20 τεμ) Χ (601,00 €) = 12.020,00 € 
Πρόσθετο κόστος (από ανάλυση οικον. Φορέα): 92.500,00 € 
Τελικό κόστος υλικών: 210.920,00 € 
Κόστος μηχανημάτων – προσωπικού: 122.760,00 € (σύμφωνα με την αιτιολόγηση) 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Β2.1, Β2.2 διαμορφώνεται σε 333.680,00 €  
Σύνολο άμεσου κόστους εργασιών: 1.287.712,70 € 
 
Για το κόστος των Γενικών Εξόδων, γίνεται αποδεκτή ά άποψη της γνωμοδοτικής επιτροπής 
σχετικά με την αύξηση του κόστους αυτών κατά 6.594,43 €. 
Συνεπώς: 
Αύξηση κόστους: 6.594,43 € 
Κόστος από αιτιολόγηση: 671.988,86 € 
Το συνολικό κόστος γενικών εξόδων διαμορφώνεται σε: 678.583,29 € 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.” 
(κόστος εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 1.966.295,99 €, 
ενώ η οικονομική της προσφορά είναι 1.960.116,42 €, οπότε προκύπτει ζημιά ποσού 6.179,57 € 
 
 
VI). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο 
διαγωνισμό. Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314352/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 
26/04/2021 πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και 
πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη της και την από 12/05/2021 γνωμοδοτική 
Τεχνική Έκθεση παρατηρεί τα εξής: 
 
α. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” θα διαθέσει για την εκσκαφή 
ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες: 1 τσάπα με το χειριστή της, 4 φορτηγά με τους 
οδηγούς τους και 1 εργάτη. Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους μηχανημάτων – φορτηγών – 
οδηγών – χειριστών της εταιρείας το μέσο ωφέλιμο φορτίο των φορτηγών είναι 23,13 tn, με 
ημερήσιο κόστος 220,00€. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση 4 φορτηγών όπου το καθένα εκτελεί ημερησίως 2 δρομολόγια, 
καθώς οι χρόνοι του κύκλου κάθε φορτηγού κρίνονται αποδεκτοί, προκύπτουν τα εξής: 
Η ημερήσια απόδοση είναι 2 Χ 4 Χ 23,13 tn = 185,04 tn που αντιστοιχούν σε περίπου 
92,52m3/ημέρα υλικού εκσκαφής λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό 
βάρος 1,60 tn/m3. 
Οπότε εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της εργασίας ανέρχεται σε: 
18.710,00 m3 / (92,52 m3 / ημέρα) = 202,23 ημέρες, περίπου 203 ημέρες. 
Συνεπώς το συνολικό κόστος της εργασίας της εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 
ανέρχεται σε: 
Τσάπα ελαστιχοφόρα: (1τεμ.) Χ (203 ημέρες) Χ (200,00 €/ημέρα) = 40.600,00 € 
Φορτηγά: (4τεμ.) Χ (203 ημέρες) Χ (220,00 €/ημέρα) = 178.640,00 € 
Εργάτης: (1εργάτης) Χ (203 ημέρες) Χ (50,00 €/ημέρα) = 10.150,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών των άρθρων του προϋπολογισμού 
Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α8 διαμορφώνεται σε 229.390,00 €  
 
β. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” θα διαθέσει για την εκσκαφή 
ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες: 1 τσάπα με το χειριστή της, 4 φορτηγά με τους οδηγούς τους και 
1 εργάτη με ημερήσια απόδοση 90m3. 
Ο πρόεδρος της Ε.Δ., συμφωνώντας με την γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας, θεωρεί ως 
υπερβολική την απόδοση των 90m3 / ημέρα και λαμβάνει για τους υπολογισμούς του κόστους της 
εργασίας ως μία εφικτή απόδοση τα 65m3/ημέρα, όπου λαμβάνεται υπόψη και η καθυστέρηση 
που θα υπάρχει λόγω της χρήσης 1 τσάπας (εναλλαγή σφυριού και κάδου φόρτωσης) 
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Οπότε εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της εργασίας ανέρχεται σε: 
18.710,00 m3 / (65 m3 / ημέρα) = 287,85 ημέρες, περίπου 288 ημέρες. 
Συνεπώς το συνολικό κόστος της εργασίας της εκσκαφής σε έδαφος βραχώδες ανέρχεται σε: 
Τσάπα ελαστιχοφόρα: (1τεμ.) Χ (288 ημέρες) Χ (200,00 €/ημέρα) = 57.600,00 € 
Φορτηγά: (4τεμ.) Χ (288 ημέρες) Χ (220,00 €/ημέρα) = 253.440,00 € 
Εργάτης: (1εργάτης) Χ (288 ημέρες) Χ (50,00 €/ημέρα) = 14.400,00 € 
Οπότε το κόστος εργασιών των άρθρων του προϋπολογισμού 
Α2.1, Α2.2, Α2.3, Α8 διαμορφώνεται σε 325.440,00 €  
 
γ. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” θα διαθέσει για τις εργασίες 
των επιχώσεων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου και στρώσεων έδρασης με 
άμμο: 1 JCB με το χειριστή του και 1 εργάτη. 
Από την παρ. α. προκύπτει ότι η ημερήσια απόδοση των φορτηγών που θα μεταφέρουν το 
θραυστό υλικό και την άμμο στο έργο είναι 185,04 tn που αντιστοιχούν σε περίπου 92,52m3/ημέρα 
θραυστού υλικού λατομείου λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 
1,60 tn/m3 και 108,85m3/ημέρα άμμο, λαμβάνοντας υπόψη ειδικό βάρος 1,70 tn/m3 για την άμμο. 
Οπότε εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών ανέρχεται σε: 
31.280,00 m3 / (92,52 m3 / ημέρα) = 338,09 ημέρες, περίπου 339 ημέρες για το θραυστό υλικό 
λατομείου και 
5.520,00 m3 / (108,85m3/ημέρα) = 50,71 ημέρες, περίπου 51 ημέρες για την άμμο. 
Συνολικά, 339ημέρες + 51ημέρες = 390ημέρες. 
Η εργασία δηλαδή ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο από (203ημέρες + 288ημέρες = 
491ημέρες) που είναι το χρονικό διάστημα των εκσκαφών, συνεπώς η μεταφορά του θραυστού 
αμμοχάλικου λατομείου και της άμμου καλύπτεται από την ανάλυση των παρ. (α) και (β).  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος της εργασίας της επίχωσης με θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου ανέρχεται σε: 
JCB: (1τεμ.) Χ (339 ημέρες) Χ (180,00 €/ημέρα) = 61.020,00 € 
Εργάτης: (1εργάτης) Χ (339 ημέρες) Χ (50,00 €/ημέρα) = 16.950,00 € 
Aμμοχάλικο λατομείου: (31.280 m3) X (1,60 tn/m3) X 1,25 = (62.560 tn) X (4,50€/tn) = 281.520,00 
€  
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α3 διαμορφώνεται σε 359.490,00 €  
Το συνολικό κόστος της εργασίας της στρώσης με άμμο λατομείου ανέρχεται σε: 
JCB: (1τεμ.) Χ (51 ημέρες) Χ (180,00 €/ημέρα) = 9.180,00 € 
Εργάτης: (1εργάτης) Χ (51 ημέρες) Χ (50,00 €/ημέρα) = 2.550,00 € 
Άμμος λατομείου: (5.520 m3) X (1,70 tn/m3) = (9.384,00 tn) X (3,70€/tn) = 34.720,80 €  
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α4 διαμορφώνεται σε 46.450,80 €  
 
δ. Για τις εργασίες αντιστήριξης των παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (άρθρο Α5) γίνεται 
αποδεκτή η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική 
επιτροπή της Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών του εν λόγω άρθρου κατά την αιτιολόγηση του 
συμμετέχοντα είναι: 
Α5: 152.000,00 €. 
 
ε. Για τις εργασίες τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (άρθρο Α6) γίνεται αποδεκτή η 
αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της 
Περιφέρειας. Το κόστος εργασιών του εν λόγω άρθρου κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα 
είναι: 
Α6: 6.660,00 €. 
 
στ. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” θα διαθέσει για τις εργασίες 
οδοστρωσίας: 1 JCB, 1 οδοστρωτήρα με τον χειριστή του, 2 εργάτες και 1 βυτιοφόρο νερού με τον 
οδηγό του. Για τις εργασίες διάστρωσης ασφαλτομίγματος θα διατεθούν: 1 bobcat με αρθρωτό 
σάρωθρο, 1 οδοστρωτήρα με τους χειριστές, 2 φορτηγά με τους οδηγούς και 3 εργάτες. 
 
Για τις εργασίες οδοστρωσίας: 
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Από την παρ. α. προκύπτει ότι η ημερήσια απόδοση των φορτηγών που θα μεταφέρουν το 
θραυστό υλικό οδοστρωσίας στο έργο (στον κύκλο των εργασιών εκσκαφής) είναι 185,04 tn που 
αντιστοιχούν σε περίπου 92,52m3/ημέρα θραυστού υλικού λατομείου λαμβάνοντας υπόψη 
συντελεστή επιπλήσματος 1,25 και ειδικό βάρος 1,60 tn/m3. 
Οπότε εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών ανέρχεται σε: 
9200,00 m2 Χ 0,20m = 1.840,00m3 / (92,52 m3 / ημέρα) = 19,89 ημέρες, περίπου 20 ημέρες. 
Η εργασία δηλαδή ολοκληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος των εκσκαφών, συνεπώς η 
μεταφορά του υλικού οδοστρωσίας από θραυστό υλικό περιλαμβάνεται στην ανάλυση της παρ. 
(α). 
Από την αιτιολόγηση της εταιρείας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” εκτιμάται ως χρόνος ολοκλήρωσης της 
εργασίας 25 ημέρες διάστημα που γίνεται αποδεκτό. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος της εργασίας των στρώσεων οδοστρωσίας με 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου ανέρχεται (σύμφωνα με την αιτιολόγηση) σε: 
Κόστος Υλικού: 20.493,00 € 
Κόστος μηχανημάτων – προσωπικού: 13.250,00 € 
Σύνολο κόστους: 33.743,00 € 
 
Για τις εργασίες διάστρωσης ασφαλτομίγματος: 
Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους μηχανημάτων – φορτηγών – οδηγών – χειριστών της εταιρείας 
το μέσο ωφέλιμο φορτίο των φορτηγών είναι 23,13 tn, με ημερήσιο κόστος 220,00€. 
Από την παράθεση του χρόνου που απαιτείται για τον κύκλο δρομολογίου του κάθε φορτηγού, που 
κρίνεται αποδεκτός, προκύπτει ότι το κάθε φορτηγό μπορεί να εκτελέσει 2 δρομολόγια ημερησίως 
για την μεταφορά του ασφαλτομίγματος. 
Η ημερήσια απόδοση είναι 2 Χ 2 Χ 23,13 tn = 92,52 tn που αντιστοιχούν σε περίπου 
38,96m3/ημέρα ασφαλτόμιγμα κατηγορίας ΑΣ 31,5 (ειδικό βάρος 2,375 tn/m3) και 
39,81m3/ημέρα ασφαλτόμιγμα κατηγορίας ΑΣ 12,5 (ειδικό βάρος 2,324 tn/m3) 
Συνεπώς,: 
Εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της εργασίας ανέρχεται σε: 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 31,5: 50,00m2 Χ 0,05m = 2,50m3 / (38,96 m3 / ημέρα) = 0,06 ημέρες. 
Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5: 9.200,00m2 Χ 0,05m = 460m3 / (39,81 m3 / ημέρα) = 11,55 ημέρες. 
Συνολικά η εργασία θα ολοκληρωθεί σε περίπου 12 ημέρες. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος της εργασίας διάστρωσης με ασφαλτόμιγμα 
ανέρχεται σε: 
Bobcat με αρθρωτό σάρωθρο: (1τεμ.) Χ (12 ημέρες) Χ (150,00 €/ημέρα) = 1.800,00 € 
Οδοστρωτήρας: (1τεμ.) Χ (12 ημέρες) Χ (130,00 €/ημέρα) = 1.560,00 € 
Φορτηγά: (2τεμ.) Χ (12 ημέρες) Χ (220,00 €/ημέρα) = 5.280,00 € 
Εργάτες: (3εργάτες) Χ (12 ημέρες) Χ (50,00 €/ημέρα) = 1.800,00 € 
Κόστος Υλικών: 40.177,59 € (από αιτιολογική έκθεση) 
Σύνολο κόστους: 50.617,59 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Α7.1, Α7.2 διαμορφώνεται σε 84.360,59 €  
 
ζ. Για τις εργασίες των άρθρων: Β1, Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3, Γ1.4 γίνεται αποδεκτή η αιτιολόγηση του 
οικονομικού φορέα, την οποία δεν αμφισβητεί και η γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας. Το 
κόστος εργασιών των εν λόγω άρθρων κατά την αιτιολόγηση του συμμετέχοντα είναι: 
Β1: 44.220,00 € 
Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3: 105.323,00 € 
Γ1.4: 2.160,00 € 
 
η. Για τις εργασίες των προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης, γίνεται αποδεκτή η 
άποψη της γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας για το μέσο ύψος του κάθε φρεατίου που θα 
πρέπει να ληφθεί 4m, (Όγκος εκσκαφών προϋπολογισμού: 37.420,00 m3 / Επιφάνεια 
αποκατάστασης: 9.200,00 m2) 
Συνεπώς σε κάθε φρεάτιο πρέπει να προστεθεί το κόστος ενός (1) επιπλέον σπονδύλου 
Φ1200/100 κόστους (από την προσφορά του προμηθευτή) 74,88 €. 
Συνεπάγεται αύξηση κόστους: (370 τεμ.) Χ (74,88 € /τεμ.) = 27.705,60 € 
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Κόστος από αιτιολόγηση: (Υλικά: 222.301,24 €) + (Μηχανήματα – Προσωπικό: 66.250,00 €) = 
288.551,24 € 
Οπότε το κόστος εργασιών του άρθρου του προϋπολογισμού 
Β2.1, Β2.2 διαμορφώνεται σε 316.256,84 €  
Σύνολο άμεσου κόστους εργασιών: 1.671.751,23 € 
 
Για το κόστος των Γενικών Εξόδων, γίνεται αποδεκτή η ανάλυση της γνωμοδοτικής επιτροπής 
σχετικά με την αύξηση του κόστους αυτών κατά 17.209,04 €. 
Συνεπώς: 
Αύξηση κόστους: 17.209,04 € 
Κόστος από αιτιολόγηση: 382.740,09 € 
Το συνολικό κόστος γενικών εξόδων διαμορφώνεται σε: 399.949,13 € 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου για την εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” 
(κόστος εργασίας και υλικών και γενικά έξοδα έργου) ανέρχεται στο ποσό των: 2.071.700,36 €, 
ενώ η οικονομική της προσφορά είναι 2.095.026,52 €, οπότε προκύπτει κέρδος ποσού 23.326,16 
€ 
 
 
VΙI). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “ΕΡΓΟΡΟΗ 
Α.Τ.Ε.” υπέβαλε την από 13/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του στο 
διαγωνισμό. Επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 314330/20-04-2021 πρόσκλησης, υποβλήθηκαν την 
23/04/2021 πρόσθετα στοιχεία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Επί των στοιχείων και 
πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. συμφωνεί με την Τεχνική Έκθεση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας στο ότι από την προσφορά του οικονομικού φορέα “ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.” 
προκύπτει κέρδος ποσού 84.127,31 € για την εταιρεία. 
 
 
VΙΙI). Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα “Κ/Ξ ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. - Α. ΜΟΡΦΑΣ 
Α.Τ.Ε.” 
 Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 861259/06-11-2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο οικονομικός φορέας “Κ/Ξ ΕΔΡΑΙΟΣ 
Α.Τ.Ε. - Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.” υπέβαλε την από 16/11/2020 αιτιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς του στο διαγωνισμό. Επί των στοιχείων και πληροφοριών ο πρόεδρος της Ε.Δ. 
συμφωνεί με την Τεχνική Έκθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας στο ότι από την 
προσφορά του οικονομικού φορέα “Κ/Ξ ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. - Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.” προκύπτει κέρδος 
ποσού 115.643,83 € για την Κ/Ξία. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτιολογήσεων των 
οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωμοδοτεί 
υπέρ της προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” ως πλέον συμφέρουσα και 
ως εκ τούτου, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” με συνολική 
οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.726.944,65 € και μέση έκπτωση Εμ: 41,18 %. 

Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, λαμβάνοντας πλέον υπόψη τις απόψεις του 
προέδρου, απέστειλαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας τις απόψεις τους που αποτυπώνονται κατωτέρω 
και συγκεκριμένα: 

 
1. Την 16/11/2021 εστάλησαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας οι απόψεις του κ. Ξενοφ. 

Καρκαντζού που αποτυπώνονται ως εξής: 
 “Κύριε Πρόεδρε, 
 σας γνωστοποιώ τις απόψεις μου σχετικά με τα πορίσματα της τεχνικής σας έκθεσης σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα της ομάδας εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.  
 Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις σας και έχοντας εκφράσει παλαιότερα την απόλυτη 
συμφωνία μου με τα συμπεράσματα, που αναφέρονται στην πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση 

ΑΔΑ: 6ΟΒ17Λ7-ΡΦ2



 

 32 

της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, έχω να σημειώσω τις παρακάτω παρατηρήσεις, 
σχετικά με τα πορίσματα των δύο συνταχθέντων τεχνικών εκθέσεων, που αφορούν την αξιολόγηση 
των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων, που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ».  
 Με την πρώτη ανάγνωση των απόψεων του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού εύκολα 
καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με όσα συμπεραίνονται από 
την Ομάδα Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. Οι διαφορές που προκύπτουν σε κοστολογικό 
επίπεδο είναι πολύ σημαντικές, σε βαθμό που διαμορφώνουν διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου. Έχοντας εκφράσει την αποδοχή μου ως προς 
τα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και προσπαθώντας να καταλάβω που 
οφείλεται αυτή η σημαντική διαφορά ως προς την κοστολογική αντιμετώπιση του έργου καταλήγω 
στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν αναγνωρίζουν το 
βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου, που συνιστά κατά κύριο λόγο το ποσοστό του 
βραχώδους εδάφους, ήτοι το 50% του συνόλου. Η πολύχρονη εμπειρία μου με καθιστά εξ 
ολοκλήρου επιφυλακτικό σχετικά με τις αποδόσεις των συνεργείων εκτέλεσης έργων υπό 
παρόμοιες συνθήκες με αποτέλεσμα να συμφωνώ απολύτως με τους ρεαλιστικούς υπολογισμούς 
της Ομάδας Εργασίας και να διαφωνώ με τους υπέρ του δέοντος αισιόδοξους υπολογισμούς του 
προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Επιπλέον παρατηρείται σημαντική διαφορά στον υπολογισμό του κόστους κάποιων υλικών, 
που οφείλεται και αυτή στην αισιόδοξη πρόβλεψη του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, όταν 
το πραγματικό κόστος των αντίστοιχων υλικών είναι αρκετά μεγαλύτερο. Την άποψή μου αυτή την 
εκφράζω έχοντας ιδία γνώση των τιμών.  
 Σημαντικό λάθος των υπολογισμών του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι το 
γεγονός ότι δεν χρεώνονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι με τις ίδιες δαπάνες, που αφορούν τα Γενικά 
Έξοδα του έργου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αδικαιολόγητη ανισορροπία στον απολογισμό 
των εξόδων τους.  
 Οι υπολογισμοί του προέδρου μειώνουν σημαντικά το κόστος εκτέλεσης του έργου από τους 
διαγωνιζόμενους, και απολύτως δυσανάλογα με τα ποσοστά έκπτωσής τους. Χαρακτηριστικά 
παρατηρούμε ότι με σειρά μειοδοσίας το κόστος του οικονομικού φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» 
(έκπτωση 56,21%) μειώνεται κατά 30.311,69€, της «Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» 
(έκπτωση 55,21%) μειώνεται κατά 247.498,31€, του «ΑΞΩΝ ΑΕ» (έκπτωση 53,21%) μειώνεται κατά 
133.991,90€, της «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ» (έκπτωση 50,00%) μειώνεται κατά 466.861,13€, της «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» (έκπτωση 44,97%) μειώνεται κατά 32.837,56€ και της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» 
(έκπτωση 41,18%) μειώνεται κατά 177.850,00€. Τα παραπάνω νούμερα αποδεικνύουν το 
παράδοξο των υπολογισμών του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και ενισχύουν την άποψη 
μου υπέρ του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία είναι η πλέον 
αντικειμενική στην κρίση της καθώς γνωρίζει πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του εν 
λόγω έργου.” 
 

2. Την 29/11/2021 εστάλησαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας οι απόψεις της κα. Μαρίας 
Σκλαβενίτη που αποτυπώνονται ως εξής: 
 “Ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου 
αναφορικά με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στη Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και τις απόψεις του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Με την ιδιότητά μου ως Τεχνικού Υπαλλήλου της Π.Ε.Α.Α., ήτοι της Αναθέτουσας του έργου 
Αρχής, είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά τα χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών 
του έργου και παραθέτω τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 α). Η ανάγκη σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση 
του έργου είναι αυξημένη από τα συνήθη έργα καθώς το βραχώδες έδαφος, που κυριαρχεί στην 
περιοχή επιβάλλει την ενίσχυση του συνεργείου εκσκαφής. 
 β). Οι αποδόσεις των μηχανημάτων, που θα απασχοληθούν στο έργο διαμορφώνονται σε 
χαμηλά επίπεδα. 
 γ). Το μεταφορικό κόστος των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι σημαντικό. 
 Επιπλέον μελετώντας αναλυτικά τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της 
Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεραίνω ότι υπολογίζουν με ακρίβεια τις δαπάνες, 
που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, σε αντίθεση με τους υπολογισμούς του Προέδρου 
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της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος δεν κρίνει απαραίτητες σημαντικές δαπάνες, οι οποίες 
αφορούν κατά βάση τα Γενικά Έξοδα του έργου, και είναι σίγουρο ότι θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 
 Επίσης οι υπολογισμοί του κόστους εκτέλεσης της εργασίας του συγκεκριμένου έργου από 
την Ομάδα Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα,σε αντίθεση με τους αντίστοιχους υπολογισμούς του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, καθώς λόγω της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, η Ομάδα εργασίας 
προσεγγίζει καλύτερα τα έξοδα του έργου και τεκμηριώνει με σαφήνεια τις απόψεις της. 
 Σε συνέχεια των παραπάνω τάσσομαι υπέρ της Τεχνικής Έκθεσης της Ομάδας 
Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.” 

 
3. Την 30/11/2021 εστάλησαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας οι απόψεις του κ. Δημήτριου 

Πανάγιου που αποτυπώνονται ως εξής: 
 “Με την παρούσα θα ήθελα να επισημάνω ότι η Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής αποτυπώνει τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες, που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου, οι οποίες απορρέουν από τη μορφολογία του εδάφους (ύπαρξη 
βραχώδους εδάφους σε μεγάλη έκταση του έργου) και το οικιστικό αποτύπωμα της περιοχής 
(στενότητα χώρου και αντιμετώπιση δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ) καθώς και την 
παράλληλη χρήση των αντιστηρίξεων.  
 Κατά τη γνώμη μου οι δύο αυτοί παράγοντες μειώνουν τις προσδωκούμενες αποδόσεις των 
συνεργείων εκτέλεσης των εργασιών και αυξάνουν τις απαιτήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού 
και του μηχανολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να απασχοληθεί στο έργο. Παρόμοια προβλήματα 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά σε ανάλογα έργα της Υπηρεσίας μας τα οποία επιβλέπω. 
 Για τους παραπάνω λόγους κρίνω ότι η Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής βγάζει τα συμπεράσματά της σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου, το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τον απαιτούμενο 
μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λ.π., σε αντίθεση με τις απόψεις του Προέδρου της επιτροπής 
διαγωνισμού, οι οποίες θεωρώ ότι υποτιμούν τις παραπάνω αναφερόμενες δυσκολίες. 

Επομένως συμφωνώ με το σκεπτικό, που διαμορφώνεται στην Τεχνική Έκθεση της Ομάδας 
Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, και αποδέχομαι τα συμπεράσματα του πορίσματός της.” 

 
4. Την 30/11/2021 εστάλησαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας οι απόψεις του κ. Νικόλαου 

Γιαννακού που αποτυπώνονται ως εξής: 
 “Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 Αφού μελέτησα αναλυτικά τα στοιχεία, που μας αποστείλατε, ήτοι την Τεχνική Έκθεση της 
Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτή ορίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής καθώς και τις δικές σας απόψεις, όπως αυτές περιγράφονται στο 2ο Πρακτικό, 
έχω να καταθέσω τις παρακάτω απόψεις : 
 α). Κατ’ αρχήν θέλω να σημειώσω ότι ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κρωπίας 
γνωρίζω πολύ καλά τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή 
του συγκεκριμένου έργου και κατά δεύτερον με την ιδιότητα του Πολιτικού μηχανικού έχω επαρκή 
γνώση στην κατασκευή ανάλογων έργων αποχέτευσης. 
 β). Θεωρώ ότι οι απόψεις της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής αναδεικνύουν την 
πραγματική εικόνα εκτέλεσης του εν λόγω έργου, είναι εμπεριστατωμένες και λαμβάνουν υπόψη 
όλους τους παράγοντες, που διαμορφώνουν την κοστολογική αποτίμηση του έργου. 
 γ). Αντιθέτως τα στοιχεία από τις δικές σας απόψεις παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις 
μεταξύ των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων και αγνοούν τις ιδιαιτερότητες του υπόψη έργου, 
ερχόμενα σε ουσιαστική αντίθεση με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ομάδας Εργασίας. 
 Επιπλέον θεωρώ ότι η κάθε αναθέτουσα αρχή γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις 
συνθήκες εκτέλεσης των έργων, που δημοπρατεί. Ως εκ τούτου κρίνω ότι η Ομάδα Εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της υπηρεσίας δημοπράτησης του 
έργου, είναι η πιο κατάλληλη να αναδείξει την πραγματική εικόνα εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 
 Συμπερασματικά συντάσσομαι υπέρ του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θεωρώ ρεαλιστικό, εμπεριστατωμένο και πλήρως τεκμηριωμένο.” 
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5. Την 08/12/2021 εστάλησαν μέσω ηλ. αλληλογραφίας οι απόψεις της κα. Ζωής Δράμη που 
αποτυπώνονται ως εξής: 
 “Ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω έργου θα ήθελα να εκφράσω την άποψη 
μου ότι η Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, λαμβάνει υπόψη τις 
πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Αποτυπώνονται οι δυσκολίες που θα 
παρουσιαστούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω της μορφολογίας του 
εδάφους και συγκεκριμένα η ύπαρξη βραχώδους εδάφους σε μεγάλη έκταση του έργου. Επίσης τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών όπως η στενότητα χώρου και η 
αντιμετώπιση δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ, συντελούν στην μείωση των αποδόσεων 
των μηχανημάτων. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η παράλληλη χρήση των αντιστηρίξεων. 
 Κατά τη γνώμη μου οι παραπάνω παράγοντες μειώνουν τις προσδοκούμενες αποδόσεις 
των συνεργείων εκτέλεσης των εργασιών και αυξάνουν τις απαιτήσεις του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου. 
 Επιπλέον έχω την άποψη ότι η Ομάδα Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής υπολογίζει το 
κόστος εκτέλεσης των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης τους, 
ενώ οι απόψεις του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού θεωρώ ότι υποτιμούν τις 
προαναφερόμενες δυσχέρειες. 
 Για τους παραπάνω λόγους συμφωνώ με τα συμπεράσματα της Τεχνικής Έκθεσης της 
Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής όπως έχει διαμορφωθεί και μας έχει κοινοποιηθεί.” 

 
 Τέλος, σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα. Αναστασία 
Παπαλοπούλου, με το από 10/09/2021 μήνυμά της μέσω ηλ. αλληλογραφίας προς τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, δήλωσε ότι “... για λόγους ανωτέρας βίας ...”, δεν θα είναι σε θέση να 
συμμετάσχει στη διαδικασία ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διατυπώθηκαν οι απόψεις των έξι (6) σε σύνολο εφτά (7) 
μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των αιτιολογήσεων των οικονομικών προσφορών που 
υποβλήθηκαν, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά πλειοψηφία πέντε (5) εκ των έξι (6) μελών που 
συμμετείχαν στην διαδικασία συμφωνεί με τις απόψεις που αποτυπώνονται στην από 12/05/2021 
Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2541/2020/24-11-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Από την εν λόγω Τεχνική Έκθεση και από τα συμπεράσματά της, προκύπτει ότι κατά σειρά 
μειοδοσίας η πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία θα αποφέρει κέρδος στον οικονομικό φορέα, 
είναι η προσφορά της εταιρείας “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ” και ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά 
πλειοψηφία γνωμοδοτεί υπέρ της προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.” ως 
πλέον συμφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία: 
“ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.” με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.818.730,65 € και 
μέση έκπτωση Εμ: 38,97 %. 
 Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα 
(10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα (άρθρο 4.3.α. Διακήρυξης). 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 

1. Την έγκριση του «2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με τα 
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στην εταιρεία “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΕΡΓΟΡΟΗ 
Α.Τ.Ε.” με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.818.730,65 € και μέση 
έκπτωση Εμ: 38,97 % 
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2. 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 «2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με τα 
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στην εταιρεία “ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΕΡΓΟΡΟΗ 
Α.Τ.Ε.” με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.818.730,65 € και μέση 
έκπτωση Εμ: 38,97 % 

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος   

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα  

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 

 
 

ΑΔΑ: 6ΟΒ17Λ7-ΡΦ2
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