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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 74η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2661/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 22/12/2014,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:15 µ.µ . ,  στο Κατάστηµα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 17/12/2014.  

 
Θέµα 32o 

Α) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», µε προϋπολογισµό 8.000.000,00 € (µε το ΦΠΑ). Β) 
Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  
• Τζίβα Αιµιλία 
• Μπαλάφας Γεώργιος  
• Σαπουνά Αγγελική  
• Αλεξίου Αθανάσιος 

Το αναπληρωµατικό µέλος: 
• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
• ∆ανάκος Χριστόφορος 

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

• Αθανασιάδης Παναγιώτης 
• Μοίρας Ιωάννης 
• Μπαλού Αλεξάνδρα 
• Καράµπελας Κωνσταντίνος  
• Κοροµάντζος Βασίλειος 

 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Στεργίου Ιωάννα δίνει το λόγο 
στον κ. Λυµπέρη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:: 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

2. Την αριθµ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία 
έγινε εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

ΑΔΑ: 96ΧΛ7Λ7-ΠΦΜ



4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόµους 
και ∆ιατάγµατα σχετικά µε την Εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων. 

6. Τη µελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» και των τευχών 
∆ηµοπράτησης που συντάχθηκαν µε µέριµνα του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων- Λιµενικών 
Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων και εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 1951/2014  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

7. Τη µε αρ. πρωτ. 3238/25-02-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε την οποία 
εντάχθηκε το έργο του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Αττική¨, µε κωδικό MIS 
216457. 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 3238/09-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης. 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 3238/08-08-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της Πράξης 

10. Τη µε αρ. πρωτ. 5134/17-11-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

11.   Την αριθµ. 2307/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

12. Το µε αριθ. οικ.225167/14-11-2014 διαβιβαστικό αποστολής της Πρόσκλησης της Προέδρου 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

13. Την µε αρ. Πρωτ. 239340/04.12.2014 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού, µε 
την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

14. Το µε αριθµ. οικ.244953/10.12.2014 διαβιβαστικό αποστολής της από 10.12.2014 
Πρόσκλησης της Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη συνέχιση του διαγωνισµού.  

15. Την µε αρ. Πρωτ. 247614/12.12.2014 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού µε 
την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της ∆ηµοπρασίας προς την Προϊσταµένη Αρχή. 

16. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας του ανωτέρω έργου. 
 
και επειδή 

Α. Την 18η Νοεµβρίου 2014 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
του θέµατος. 

Οι διαγωνιζόµενοι προσήλθαν την 18η.11.2014 µε τη σειρά που φαίνεται στο συνηµµένο 
πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών τους. Η 
επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιον της, κατέγραψε (µε βάση το 
επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε 
(ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου), τον αρίθµησε κατά σειρά 
παραδόσεως και τον µονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυµία της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι).  

Στη συνέχεια κηρύχθηκε η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Ν.3669/08, δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, η πρόεδρος 
ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίµενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε εν συνεχεία αµέσως µε την υπηρεσία 
πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι είχαν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παράγραφο 
3.1. του άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης.  

Στη συνέχεια µετέβη µέλος της επιτροπής διαγωνισµού κατ’ εντολή της Προέδρου της 
και παρέλαβε τις προσφορές, οι οποίες µε τη σειρά τους καταγράφηκαν στον Πίνακα Ι κατά 
αύξουσα σειρά, σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου τους. 

Οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν από την Επιτροπή, 
καταγράφηκαν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που εµπεριέχονταν στο φάκελο (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο και η πληρότητά τους), µονογράφτηκαν τα έγγραφα αυτά 
και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό 
µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής, σύµφωνα µε την παρ. 4.1.γ) του άρθρου 4 του τεύχους της 
∆ιακήρυξης.   
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Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφτηκαν από την 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Καταχωρήθηκαν επίσης όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές, µετά 
από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά 
µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά),  ο οποίος  υπογράφεται από τα µέλη 
της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
έλεγξε α) την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, β) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και γ) την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης.  

Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, κατά 
την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) για το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα υποβολής προσφορών, και σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη (άρθρο  24.2). 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-µονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08(Κ∆Ε)) στο Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και παρακρατήθηκαν τα µηχανόσηµα του 
άρθρου 24.1 παρ. 6 της ∆ιακήρυξης, τα οποία η πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά 
το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

Επίσης, µερίµνησε για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. 
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποίησης (∆17) του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων 
προς τα Πιστωτικά ιδρύµατα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό 
και µε τον ηλεκτρονικό έλεγχο στην ιστοσελίδα του ¨ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε¨: οικ.227407/18.11.2014 
(προς ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟ∆ΟΥ), οικ.227409/18.11.2014 (προς 
ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ), οικ.227411/18.11.2014 (προς ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΥΡΓΟΥ), οικ/117412/18.11.2014 (προς Τράπεζα ALPHA BANK Κατάστηµα Μενιδίου), 
οικ/117414/18.11.2014 (προς Τράπεζα ALPHA BANK Κατάστηµα Κεντρικό), 
οικ/117416/18.11.2014 (προς Τράπεζα Eurobank EFG), οικ/117417/18.11.2014 (προς 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστηµα Ψυχικού), οικ/117418/18.11.2014 (προς Τράπεζα ATTIKA 
BANK Κατάστηµα Λαµίας), οικ/117420/18.11.2014 (προς Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
Κατάστηµα Θερίσου), οικ. 117425/18.11.2014 (προς Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατάστηµα Μ. 
Αλεξάνδρου Κατερίνη),  
και αφού έλαβε υπόψη της: 
- Τις απαντήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (αριθµ. πρωτ. ∆.Τ.Ε.Π.Α.): 
229691/20.11.2014 (ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟ∆ΟΥ), 229528/20.11.2014 
(ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ), 229657/20.11.2014 ΕΤΑΑ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ), 
229064/20.11.2014 (Τράπεζα ALPHA BANK Κατάστηµα Μενιδίου), 228544/19.11.2014 
(Τράπεζα ALPHA BANK Κατάστηµα Κεντρικό), 235105/28.11.2014 (Τράπεζα Eurobank EFG), 
235564/28.11.2014 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστηµα Ψυχικού), 228555/19.11.2014 (Τράπεζα 
ATTIKA BANK Κατάστηµα Λαµίας), 228538/19.11.2014 (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
Κατάστηµα Θερίσου), 235089/28.11.2014 (Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατάστηµα Μ. Αλεξάνδρου 
Κατερίνη). 
- Τις σχετικές βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο 
διαγωνισµό από την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ (αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε 
ΑΘΗΝΑΣ): 52118/18.11.2014, 52119/18.11.2014, 52121/18.11.2014, 52123/18.11.2014, 
52126/18.11.2014, 52128/18.11.2014, 52130/18.11.2014, 52132/18.11.2014, 
52137/18.11.2014, 52144/18.11.2014, 52146/18.11.2014, 52148/18.11.2014, 
52150/18.11.2014, 52152/18.11.2014,  52154/18.11.2014, 52156/18.11.2014,  
52157/18.11.2014,  52159/18.11.2014.  
ολοκλήρωσε τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη.  
Κατόπιν συνεδρίασε εκ νέου στις 02/11/2014 και διαπίστωσε τα κάτωθι: 
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1. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε., µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 45,30 %, γίνεται δεκτή.  

2. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης  50,65 %, γίνεται δεκτή.  

3. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Τ.Ε., µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 42,65%, γίνεται δεκτή.  

4. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ  Α.Ε., µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 43,10%, γίνεται δεκτή.  

5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης Ο∆ΟΣ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 45,67%, γίνεται δεκτή. 

6. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης  ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 41,70%, γίνεται δεκτή. 

7.  Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης  ∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 44,25%, γίνεται δεκτή. 

8. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 41,10%, γίνεται δεκτή. 

9. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ∆Η Α.Ε. 
µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 43,22%, γίνεται δεκτή. 

10. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 48,00%, γίνεται δεκτή. 

11. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΕΚΑΛ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 30,00%, γίνεται δεκτή. 

12. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α.Ε. µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 43,90%, γίνεται δεκτή. 

13. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ∆ΙΑΤΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 35,00%, γίνεται δεκτή. 

14. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 48,22%, γίνεται δεκτή. 

15. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΞΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 47,24%, γίνεται δεκτή. 

16. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 47,55%, γίνεται δεκτή. 

17. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 46,10%, γίνεται δεκτή. 

18. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 52,60%, γίνεται δεκτή. 

19. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 47,74%, γίνεται δεκτή. 

20. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 41,30%, γίνεται δεκτή. 

21. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 48,65%, γίνεται δεκτή. 

22. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 42,76%, γίνεται δεκτή. 

23. Η προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε- ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε., µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 46,00%, γίνεται δεκτή.  

24. Η προσφορά της P & C DEVELOPMENT S.A.  µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 35,65%, 
γίνεται δεκτή.  

25. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 35,84%, γίνεται δεκτή. 

26. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 39,00%, γίνεται δεκτή. 

27. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 49,92%, γίνεται δεκτή. 

28. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 36,55%, γίνεται δεκτή. 
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29. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 36,86%, γίνεται δεκτή. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το 1ο Πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός 
µειοδότης του έργου του θέµατος είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε 
ποσοστό µέσης έκπτωσης 52,60%.  

Ακολούθησε Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις 04.12.2014, 
σε πίνακα της Υπηρεσίας στην οποία διεξήχθη ο διαγωνισµός, µε την οποία γνωστοποιήθηκε 
στους διαγωνιζόµενους η ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισµού του έργου του θέµατος.   

Εφ’ όσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του υπ’ αριθµ. 1 πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού εντός των πέντε (5) ηµερών που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας (παρ. 
4.1) και στις διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων, συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού - 
κατόπιν της από 10-12-2014 πρόσκλησης της προέδρου της στις 12-12-2014, ηµέρα 
Παρασκευή, προκειµένου  να  ολοκληρώσει  το  πρακτικό  της. 
Σύµφωνα  µε   τον   πίνακα  2  του  από 04.12.2014 πρακτικού  της  Επιτροπής,  η  σειρά  
µειοδοσίας  είναι  η  εξής:       
1ος Προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 52,60%, που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 3.802.815,66 € (µε το 
ΦΠΑ), που αναλύεται ως εξής:  

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)           
: 

2.381.771,41 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                                     
: 

428.718,85 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ.∆.Ε.                                                      
:            

2.810.490,26 € 

Απρόβλεπτα  9%  *  ( Σ.∆.Ε.)                                                            
:              

252.944,12 € 

Σύνολο Εργασιών  Σ1               
:             

3.063.434,38 € 

Απολογιστικά                                                                                     
:                                                                                

18.395,25 € 

Σύνολο Εργασιών Σ1α                                                                      
:             

3.081.829,63 € 

Αναθεώρηση                                                                                      
:             

9.890,42 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                    
:   

3.091.720,05 € 

Φ.Π.Α.   (23%)                                                                                    
:               

711.095,61 € 

Τελική ∆απάνη (µε το Φ.Π.Α)                                                        
:    

3.802.815,66 € 

 
Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης  50,65%, και µε 3ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, µε ποσοστό µέσης έκπτωσης  49,92%. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό και µε αναφορά της Προέδρου της 
το υποβάλλει στην Προϊσταµένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειές της σύµφωνα µε τη 
Νοµοθεσία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. 

Ακολούθησε αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού µε την οποία 
διαβιβάστηκε ο φάκελος του διαγωνισµού στην Προϊσταµένη αρχή. 

Γ. Ο συναγωνισµός για τον υπόψη διαγωνισµό κρίνεται επαρκής. 

∆. Η προσφορά της  Εργοληπτικής Επιχείρησης  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 52,60 %, Συνολικής ∆απάνης Εργασιών (Σ.∆.Ε.) 2.810.490,26 €, πλέον 
απροβλέπτων (9%) 252.944,12 €, αναθεώρησης 9.890,42 €,  711.095,61 € για Φ.Π.Α. 
(23%) και Τελικής ∆απάνης (µε το Φ.Π.Α.)  3.802.815,66 € είναι συµφέρουσα για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 
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Κατόπιν των παραπάνω και επειδή : 

1. Η σειρά µειοδοσίας είναι η εξής: 
1ος Προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 52,60%, που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 3.802.815,66 €(µε το 
ΦΠΑ), που αναλύεται ως εξής:  

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)           
: 

2.381.771,41 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                                     
: 

428.718,85 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ.∆.Ε.                                                      
:            

2.810.490,26 € 

Απρόβλεπτα  9%  *  ( Σ.∆.Ε.)                                                            
:              

252.944,12 € 

Σύνολο Εργασιών  Σ1             
:             

3.063.434,38 € 

Απολογιστικά                                                                                     
:                                                                                

18.395,25 € 

Σύνολο Εργασιών Σ1α                                                                      
:             

3.081.829,63 € 

Αναθεώρηση                                                                                      
:             

9.890,42 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                    
:   

3.091.720,05 € 

Φ.Π.Α.   (23%)                                                                                    
:               

711.095,61 € 

Τελική ∆απάνη (µε το Φ.Π.Α)                                                        
:    

3.802.815,66 € 

 
Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης  50,65%, και µε 3ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, µε ποσοστό µέσης έκπτωσης  49,92%. 

2. Ο συναγωνισµός για τον υπόψη διαγωνισµό κρίνεται επαρκής. 

3. Η προσφορά της  Εργοληπτικής Επιχείρησης  ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης 52,60 %, Συνολικής ∆απάνης Εργασιών (Σ.∆.Ε.) 2.810.490,26 €, πλέον 
απροβλέπτων (9%) 252.944,12 €, αναθεώρησης 9.890,42 €,  711.095,61 € για Φ.Π.Α. 
(23%) και Τελικής ∆απάνης (µε το Φ.Π.Α.)  3.802.815,66 € είναι συµφέρουσα για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισµού. 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ», µε προϋπολογισµό 8.000.000,00 € (µε το ΦΠΑ), στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 52,60%, που αντιστοιχεί σε οικονοµική 
προσφορά 3.802.815,66 €(µε το ΦΠΑ), δηλ.: 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)           
: 

2.381.771,41 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                                     
: 

428.718,85 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ.∆.Ε.                                                      
:            

2.810.490,26 € 

Απρόβλεπτα  9%  *  ( Σ.∆.Ε.)                                                     
:              

252.944,12 € 
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Σύνολο Εργασιών  Σ1                                                                        
:             

3.063.434,38 € 

Απολογιστικά                                                                                     
:                                                                                

18.395,25 € 

Σύνολο Εργασιών Σ1α                                                                      
:             

3.081.829,63 € 

Αναθεώρηση                                                                                      
:             

9.890,42 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                    
:   

3.091.720,05 € 

Φ.Π.Α.   (23%)                                                                                    
:               

711.095,61 € 

Τελική ∆απάνη (µε το Φ.Π.Α)                                                        
:    

3.802.815,66 € 

Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης  50,65%%, και µε 3ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, µε ποσοστό µέσης έκπτωσης  49,92%. 
3. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη 
συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της  

η Οικονοµική Επιτροπή  
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισµού. 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ», µε προϋπολογισµό 8.000.000,00 € (οκτώ εκατοµµύρια ευρώ) (µε το ΦΠΑ), στην 
εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 52,60% (πενήντα 
δύο κόµµα εξήντα τοις εκατό), που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 3.802.815,66 € (τρία 
εκατοµµύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) 
(µε το ΦΠΑ), δηλ.: 
 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)           
: 

2.381.771,41 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                                     
: 

428.718,85 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου  Σ.∆.Ε.                                                      
:            

2.810.490,26 € 

Απρόβλεπτα  9%  *  ( Σ.∆.Ε.)                                                            
:              

252.944,12 € 

Σύνολο Εργασιών  Σ1                                                                        
:             

3.063.434,38 € 

Απολογιστικά                                                                                     
:                                                                                

18.395,25 € 

Σύνολο Εργασιών Σ1α                                                                      
:             

3.081.829,63 € 

Αναθεώρηση                                                                                      
:             

9.890,42 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                    
:   

3.091.720,05 € 

Φ.Π.Α.   (23%)                                                                                    
:               

711.095,61 € 

Τελική ∆απάνη (µε το Φ.Π.Α)                                                        
:    

3.802.815,66 € 
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Με 2ο προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., µε ποσοστό 
µέσης έκπτωσης  50,65% (πενήντα κόµµα εξήντα πέντε τοις εκατό), και µε 3ο προσωρινό 
µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, µε ποσοστό µέσης 
έκπτωσης  49,92% (σαράντα εννέα κόµµα ενενήντα δύο τοις εκατό). 
 
3. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη 
συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 

      Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
     Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιµιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
∆ανάκος Χριστόφορος 
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