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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 25η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1304/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 90632 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 10-05-2018. 
 

Θέμα 78ο  
Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση χάραξης και 
διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών– Θηβών στο τμήμα Μάνδρα- Οινόη (από Χ.Θ. +000 έως Χ.Θ. 
5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο Τμήμα από Νέα Ζωή 
Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)», εκτιμώμενης δαπάνης 
19.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.).. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί Δημοσίων Έργων. 

4. Την υπ’ αριθμ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το οικονομικό έτος 2018. 

5. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ  9781.06.001 της Περιφέρειας Αττικής. 
7. Την υπ’ αριθμ. 858/2018 (ΑΔΑ : ΩΥ4Ο7Λ7-10Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του Ν. 4412/2016, β) των όρων της 
πρόσκλησης για το έργο «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών– Θηβών 
στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών 
της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 
έως Χ.Θ. 9+000)»  προϋπολογισμού 19.750.000,00  € (πλέον ΦΠΑ). 

8. Την με αρ. πρωτ. οικ. 79841/25-4-2018 Πρόσκληση της ΔΤΕΠΑ προς τους οικονομικούς 
φορείς  «ΤΕΚΑ ΑΕ», «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕ», «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ», «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ», «ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» , «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 
προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
για την ανάθεση της κατασκευής του έργου του θέματος.   

9. Την υπ.’ αριθμ. 181/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  

10. Το από 11-5-2018  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέματος. 

11. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 91776/11-5-2018 αναφορά του Προέδρου της επιτροπής 
διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. 

 

Σας διαβιβάζουμε  την  από 11-5-2018 αναφορά του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

συνημμένο  το 1ο πρακτικό και παρακαλούμε για τις κατά το Νόμο ενέργειές σας: 

1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ν.4278/2014, ν.4314/2014, ν. 4270/2014, ν. 4250/2014, 

ν.4129/2013, του άρθρου 26 του ν.4024/2011, ν.4013/2011, ν.3886/2010, ν.3861/2010, π.δ 113/2010, 

ν.3669/08(ΚΔΕ), ν.3548/2007, ν.3414/2005, ν.3310/2005, ν.2859/2000, του π.δ.82/1996 κ.λπ., την ισχύουσα 

νομοθεσία και την 858/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την επιλογή 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  

ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ (ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+085,61) & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ 

(ΑΠΟ Χ.Θ. 5+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+000) »   προϋπολογισμού 24.490.000,00 € (με  ΦΠΑ) 

 

Στην Αθήνα την 11 Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο που 

στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80-88, Αθήνα), η Επιτροπή 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση χάραξης και 

διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θήβας στο τμήμα από Μάνδρα-Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ.  
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5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας 

έως Αγία Σωτήρα (απο Χ.Θ. 5+500 Έως Χ.Θ. 9+000), προϋπολογισμού 24.490.000,00 € (με  ΦΠΑ), που 

απαρτίζεται από τους: 

1. Αλέξανδρο Καλογερόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην ΔΤΕΠΑ, ως Πρόεδρο 

2. Κύρκο Μιλτιάδη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΕΠΑ, ως Μέλος 

3. Ελένη Πλιάκα, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΕΠΑ, ως μέλος 

 

που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.  181/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθμ. 

72764 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 18PROC002999845 2018-04-25 Διακήρυξης Κατεπείγουσας 

Διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (κατά το αρ. 32 παρ. 2Γ του Ν. 

4412/2016) για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή σε ευρώ .  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθμ. 18PROC002999845 2018-04-25 Διακήρυξη 

Κατεπείγουσας Διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου 

της κατασκευής του έργου, την πρόσκληση με Α.Π. 79841/24.4.2018, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και 

βάσει της οποίας προσκλήθηκαν, ύστερα από κλήρωση επτά (7) εργοληπτικές εταιρείες (ΤΕΚΑ Α.Ε., 

ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε., ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.), τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά σφραγισμένες 

προσφορές τριών (3) τελικά εκ των επτά (7) προσκεκλημένων κατασκευαστικών εταιρειών και το κριτήριο 

ανάθεσης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή σε ευρώ, 

για την ανάθεση  της κατασκευής του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-

Θήβας στο τμήμα από Μάνδρα-Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ.  5+085,61) & αποκατάσταση των 

φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (απο Χ.Θ. 

5+500 Έως Χ.Θ. 9+000), προϋπολογισμού 24.490.000,00 € (με  ΦΠΑ) και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπιστώνει τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 

σύστημα) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

72764. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

Διακήρυξης η 07/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Οι επτά (7) προσκεκλημένες τεχνικές εταιρείες προσήλθαν, βάσει της με Α.Π.79841/25.04.2018 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης την 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή, στην ΔΤΕΠΑ, Λεωφ. Συγγρού 80-88, στον 

5ο όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και διαπραγματεύτηκαν προφορικά για το έργο του θέματος.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) : α) του Προέδρου Αλέξανδρου 

Καλογερόπουλου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ, β) του μέλους Μιλτιάδη Κύρκου, Πολιτικού 

Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ και γ) του μέλους Ελένης Πλιάκα, Πολιτικού Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ και επέλεξε 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72764. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας 

αναρτήθηκε στο σύστημα προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, ενώ με ηλεκτρονικό μήνυμα από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ενημερώθηκαν όλοι οι προσφέροντες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

πρακτικού και ο οποίος έχει παραχθεί από το Σύστημα, στον Διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) 
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οικονομικοί φορείς, ενώ αναγράφεται και η ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είναι : 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 04/05/2018 18:05:07 

2 ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. 05/05/2018 13:17:34 

3 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 14:32:18 

 

 

O Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, ο οποίος 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και ο οποίος έχει παραχθεί από το 

Σύστημα είναι:  

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α Κατάθεσης Ποσοστό 

1 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 71720 32,00% 

2 ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. 72877 28,85% 

3 ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 71826 27,80% 

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία υπεβλήθησαν από καθένα από τους τρεις συμμετέχοντες, κατά σειρά 

μειοδοσίας είναι : 

1.  Για τον οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» 

α.  Η υπ΄ αριθμ. 1740126/04-05-2018 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με 

φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ. 

β. Το έγγραφο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Διονύσιο 

Γεωργόπουλο, με το οποίο γίνεται αποδοχή της υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους 

της Διακήρυξης. 

γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Διονύσιο Γεωργόπουλο. 

δ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Διονύσιο Γεωργόπουλο. 

 

2.  Για τον οικονομικό φορέα «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» 

α.  Η υπ΄ αριθμ. 1740148/04-05-2018 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με 

φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ. 

β. Το έγγραφο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Παρασκευά 

Τσάμπρα, με το οποίο γίνεται αποδοχή της υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης. 

γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Παρασκευά Τσάμπρα. 

δ.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Παρασκευά Τσάμπρα. 

 

ε.        Το από 02-05-2018 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.,  

ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Παρασκευά Τσάμπρα, με το οποίο αποφασίζεται η    

συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό. 

 

3.  Για τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 

α.  Η υπ΄ αριθμ. 1740117/04-05-2018 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με 

φορέα έκδοσης το ΤΜΕΔΕ. 
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β. Το έγγραφο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Δημήτριο Σακέλλιο, 

με το οποίο γίνεται αποδοχή της υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

γ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Δημήτριο Σακέλλιο. 

δ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Δημήτριο Σακέλλιο. 

 

Ο Πίνακας 2, αναρτήθηκε στο σύστημα αυθημερόν και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετικά με 

αυτόν)  μέσω του συστήματος εστάλη σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς. Ακολούθως, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο κατά σειρά μειοδοσίας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων.  

Αρχικά ελέγχθηκε η πληρότητα του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και η ορθή συμπλήρωση του 

Ε.Ε.Ε.Π. και διαπιστώθηκε ότι οι Φάκελοι όλων των οικονομικών φορέων ήταν πλήρεις ενώ ήταν ορθή η 

συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Π. σε όλες τις προσφορές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της Διακήρυξης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς όφειλαν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» να προσκομίσουν υποχρεωτικά στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τις απαιτούμενες από τη 

Διακήρυξη εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τον ακόλουθο  Πίνακα: 

 

 Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ηλεκτρ. Εγγυητική Επιστολή 

1 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΤΜΕΔΕ/1740126/04-05-2018  

2 ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. ΤΜΕΔΕ/ 1740148/04-05-2018  

3 ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΜΕΔΕ/  1740117/04-05-2018 

 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

οικονομικών φορέων :  

1) Με το με αρ. πρωτ. 28982/11-5-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπ΄ αριθμ. 

1740126/04-05-2018 Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με φορέα έκδοσης τo 

ΤΜΕΔΕ. (Αφορά τον οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»). 

2) Με το με αρ. πρωτ. 28983/11-5-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπ΄ αριθμ. 

1740148/04-05-2018 Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με φορέα έκδοσης τo 

ΤΜΕΔΕ. (Αφορά τον οικονομικό φορέα «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»). 

3) Με το με αρ. πρωτ. 28984/11-5-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπ΄ αριθμ. 

1740117/04-05-2018 Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ποσού 395.000,00 €, με φορέα έκδοσης τo 

ΤΜΕΔΕ. (Αφορά τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι  όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά εγκαίρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης Δημοπρασίας προέβη, 

κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών 
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έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα.  

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλες οι προσφορές περιλαμβάνουν την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης των ομάδων και οι προσφορές είναι ομαλές.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω εισηγείται ομόφωνα : 

 

Την ανάδειξη  του οικονομικού φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη 

μέση έκπτωση 32,00 % (τριάντα δύο τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 13.430.000,01  € 

(πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
λαμβάνοντας υπόψη τον ασφυκτικά περιορισμένο χρόνο υλοποίησης της δεδομένης σύμβασης 
όπως ενδεικτικά αναφέρεται και σε επιστολή προσκληθείσας στην διαδικασία διαπραγμάτευσης 
εταιρείας, η οποία τελικώς δεν υπέβαλε προσφορά 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου: «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της 
Π.Ε.Ο. Αθηνών– Θηβών στο τμήμα Μάνδρα- Οινόη (από Χ.Θ. +000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & 
αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο Τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία 
Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)», την εταιρεία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» με προσφερόμενη 
μέση έκπτωση 32,00 % (τριάντα δύο τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 
13.430.000,01  € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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