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ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ         
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ  ΤΠΟΔΟΜΩΝ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ                                 
Δ/ΝΗ ΑΦΑΛΕΘΑ ΟΔΘΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΤ)  
 
Σαρ. δ/λζε : Λ. Αιεμάλδξαο 205      
   115 23  Αζήλα    
Πιεξνθνξίεο : Ρ. Μαξαγθνπδάθε, . ηακαηάθε               
Σειέθσλν : 210 6417597, 210 6417554  
Fax : 210 6417609 
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ΘΕΜΑ:  Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ΗI Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή έμη (6)  Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» θαη θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  
(πξνζσξηλφ κεηνδφηε)  «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 ΑΕ». 
 
Υξεκαηνδφηεζε : Σν έξγν  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Εζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Ε.Π. 
ΑΣΣΘΚΗ 2014-2020 κέζσ ηνπ ΠΕΠ κε ελάξηζκν 2016ΕΠ08510043 - ΑΕΠ 085/1 θαη 
Κσδηθφ Πξάμεο ΟΠ 5001380.    
 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
 
 
1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α’/ 08-8-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σεο ππ’ αξηζ. Κ.Τ.Α. 134453 (Φ.Δ.Κ. 2857 Β/28-12-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο 
ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ (Σξνπνπνίεζε θαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 46274/26.09.2014 (ΦΔΚ 2573/η.Β’)». 

4. Σνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98Α΄/22-04-2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά  φξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4320/2015 
(ΦΔΚ 29 Α’/ 19-03-2015) θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114Α’/22-9-2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ 
θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ…….» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 
3 απηνχ. 

6. Σνπ Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208Α΄/4-11-2016) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη 
Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία 
Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
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Σνπξηζκνχ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 4 
απηνχ. 

7. Σνπ Π.Γ. 125/2016 (ΦΔΚ 210Α΄/5-11-2016) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» θαη εηδηθφηεξα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Υξ. πίξηδε ηνπ 
Παλαγηψηε ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

8. Σεο κε αξ. πξση. Γ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΔΚ 746Β΄/30-11-90) Κ.Τ. Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Αλαπι. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. «Πεξί 
εμαηξέζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ απφ ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ». 

9. Σνπ Π.Γ. 109/2014 (ΦΔΚ 176 Α΄/29-08-2014), «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

10. Σεο κε αξ. ΓΝγ/νηθ.37835/ΦΝ 466/06-04-2017 (ΦΔΚ 1980 Β΄/08-06-2017) Απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ. «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη  
Πξντζηακέλεο Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ λ.4412/2016 αξκνδηφηεηαο 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ». 

 

 

 Καη αθνχ ιάβακε ππφςε : 

 
1. Σε  κε αξ. πξση. 3036/21-10-2016  Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Έληαμεο ηεο 

Πξάμεο «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ 
ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» κε θσδηθφ ΟΠ 5001380 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αηηηθή 2014-2020», ελάξηζκν 2016ΔΠ08510043 θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
13.000.000,00 €, απνηεινχκελε 

απφ ηξία ππνέξγα σο εμήο: 

Τπνέξγν 1 : Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 
Αηηηθήο, πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000,00 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζέζεηο: 

Α. Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο θαη Λεσθφξνο Καιακαθίνπ, Άιηκνο 
Β. Λεσθφξνο Κεθηζίαο θαη Παλφξκνπ, Αζήλα 
Γ. Λεσθφξνο Μεζνγείσλ θαη ΗΚΑ Αγίαο Παξαζθεπήο, Αγία Παξαζθεπή  
Γ. Λεσθφξνο  Αζελψλ –ρνιέο Πξνβαηά, Υατδάξη 
Δ. Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο θαη Αθξνδίηεο, Παιαηφ Φάιεξν 
Σ. Λεσθφξνο Αζελψλ-Παιαηάθη, Υατδάξη 

Τπνέξγν 2 : Μεηαηνπίζεηο Γηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
550.000,00 €. 

Τπνέξγν 3 : Δξγαζίεο Αξραηνινγηθψλ Δπξεκάησλ, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 €. 

2.  Σε κε αξ. πξση. 125191/28-11-2016 Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ζην ΠΓΔ 2016 ζηε ΑΔΠ085/1 ηεο 
Πξάμεο  «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ 
ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» κε θσδηθφ 2016ΔΠ08510043 θαη πξνυπνινγηζκφ 
13.000.000,00 €.  

3. Σε  κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/685/Φ-Απνθ./16-7-2015 Απφθαζε ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία νξίδεη σο Αλαζέηνπζα θαη 
Πξντζηακέλε Αξρή ηε Γ/λζε Αζθάιεηαο Οδηθψλ Τπνδνκψλ ζην έξγν ηνπ ζέκαηνο, ην 
νπνίν είλαη ψξηκν πξνο δεκνπξάηεζε. 

4.  Σν  κε αξ. πξση. ΓΟΤ/νηθ/5710/1-12-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ κε ην 
νπνίν δηαβηβάζηεθαλ  ζηελ Τπεξεζία καο  Οξηζηηθέο ζηαηηθέο κειέηεο, Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο, Ζ/Μ, Κπθινθνξηαθέο, Σνπνγξαθηθέο θαη Γεσηερληθέο κειέηεο ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν : «ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΗ (6) ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ 
ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ». 
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5.  Σε κε αξ. πξση. ΓΟΤ/3994/30-11-2015 Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ε Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο Μειέηεο : «ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΗ (6) ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ 
ΑΣΣΗΚΖ». 

6. Σν κε αξ. πξση. 196777/11-3-2011 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο 
ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πεδνγεθπξψλ ηνπ ζέκαηνο 
δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

7.  Σε κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/1669/Φ-Α3/16-12-2016 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ4263 Β’/30-12-2016), κε ηελ νπνία: 

- Δγθξίζεθε ε δέζκεπζε πνζνχ 13.000.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) ζε 
βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2016ΔΠ08510043 ηεο ΑΔΠ0851 γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο: «Καηαζθεπή Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο». 

- Δγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο 
άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» λα γίλεη κε αλνηθηή δηαδηθαζία (Άξζξν 27 
Ν.4412/16). 

- Οξίζηεθε σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Σκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΣΚΔ) Αζήλαο ηεο 
Δ.Τ.Γ.Δ. / Κ...Τ. ηεο  Γελ. Γξακ. Τπνδνκψλ ηνπ  Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ κε έδξα ηελ Αζήλα. 

- Δμνπζηνδνηνηήζεθε ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθψλ Τπνδνκψλ 
(ΓΑΟΤ) λα εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, λα απνζηείιεη 
πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα δηελεξγήζεη ην Γηαγσληζκφ (θαη ηηο ηπρφλ 
επαλαιήςεηο απηνχ).  

8.  Σε κε αξ. πξση. 239594/20-12-2016 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ηελ νπνία 
νξίζηεθε ππφινγνο – δηαρεηξηζηήο γηα ην εληαγκέλν ζηε ΑΔΠ 085/1 έξγν κε θσδηθφ 
2016ΔΠ08510043 θαη ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ 
ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ», ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αηηηθήο, ΑΦΜ 
Τπνιφγνπ 090050896. 

9.  Σν κε αξ. πξση. 408/10-2-2017 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε 
δηαθήξπμε θαη δηαηππψλεηαη ζεηηθή γλψκε γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο θαη ηε 
δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην Τπνέξγν 1 «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΗ 
(6) ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» 
πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο 12.350.000,00 Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 
ηεο Πξάμεο «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΧΝ Δ ΒΑΗΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ 
ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» (Κσδηθφο ΟΠ 5001380) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
13.000.000,00 €. 

10. Σε κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/158/Φ-Α3/14-2-2017 Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο 
Οδηθψλ Τπνδνκψλ (ΓΑΟΤ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ 
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

11. Σν κε αξ. Φ.Δ.Κ. 65/3-3-2017 (Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) ζην νπνίν 
δεκνζηεχηεθε ε Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. 

12. Σν κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ.213/Φ-Α3/23-2-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο 
Οδηθψλ Τπνδνκψλ (ΓΑΟΤ) πξνο ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο, πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ην νπνίν δεηήζεθε ε 
αλάξηεζε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ηέσο 
Γ.Γ.Γ.Δ. 

13. Σν κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ.219/Φ-Α3/24-2-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο 
Οδηθψλ Τπνδνκψλ (ΓΑΟΤ) κε ην νπνίν ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ε Πεξίιεςε ηεο 
Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηηο εθεκεξίδεο. 
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14. Tελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/353/Φ-Α3/24-03-2017 Απφθαζε πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 
Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο. 

15. Σν απφ 11-04-2017 Πξαθηηθφ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο ηνπ  έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

16. Σε κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/559/Φ-Α3/8-5-2017 (ΑΓΑ: 6ΝΦΑ465ΥΘΞ-2ΜΑ) Απφθαζε 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ νπνία: 

       - Δγθξίζεθε ην απφ 11-04-2017 Πξαθηηθφ Η  ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα  
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ  έξγνπ «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο 
άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000,00 €  

       - Αλαθεξχρηεθε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 
ΑΕ», πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, κε κέζε έθπησζε (Δκ) πελήληα δχν θαη πελήληα εθαηνζηά 
επί ηνηο εθαηφ (52,50%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο. 

17. Σε κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/483/Φ-Α3/19-05-2017 Πξφζθιεζε ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(ΓΑΟΤ) πξνο ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε κε ηελ νπνία θιήζεθε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

18. Σελ απφ 29-05-2017 εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην πξσηφθνιιν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΓΑΟΤ) κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/669/29-05-2017 ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ν νπνίνο παξαδφζεθε ζηελ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

19. Σν κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/669/Φ-Α2/26-06-2017 έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ κε ην νπνίν θάιεζε, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
Ν.4412/2016, ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε λα ππνβάιιεη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα 
ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηεο εηαηξίαο «ΣΑΘΖ ΚΟΚΚΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2020 ΑΔ» θαη 
ηεο «Κ/Ξ ΔΡΓΟΡΟΖ ΑΣΔ - ΣΑΘΖ ΚΟΚΚΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2020 ΑΔ», ηα νπνία δελ 
ήηαλ ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

20. Σελ απφ 27-06-2017 εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ κε ην κε αξ. 
πξση. ΓΑΟΤ/793/27-06-2017 έγγξαθν. 

21. Σν κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/793/Φ-Α3/30-06-2017 έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ην απφ 29-06-2017 Πξαθηηθφ ΗΗ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε 
«ΣΑΘΖ ΚΟΚΚΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2020 ΑΔ» ηνπ  έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

 
 
Καη επεηδή: 
 

1. Με ην άξζξν  18 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο νξίζηεθε  σο εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ  ε 28-
03-2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ (Ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ). Ο 
δηαγσληζκφο δηεμήρζε λνκφηππα  ζηηο 28-03-2017. 

2. ηνλ δηαγσληζκφ έιαβαλ κέξνο εηθνζηέλα  (21) δηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο. 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηνλ έιεγρν νκαιφηεηαο  θαη ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο 
ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έγηλαλ απνδεθηέο  νη είθνζη (20)  νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαζψο θαηά ηνλ έιεγρν νκαιφηεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΚΛ.Γ. ΡΟΤΣΖ ΑΔ.» είρε 
απνθιίζεηο απφ ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 θαη 1.αα ηνπ 
άξζξνπ 98  ηνπ Ν.4412/16 θαη σο εθ ηνχηνπ θξίζεθε απαξάδεθηε.  

3. χκθσλα κε ην απφ 11-04-2017 Πξαθηηθφ I ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ,   « ν 
δηαγσληδόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), είλαη ε εηαηξεία 
«ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 ΑΕ», ηνπ νπνίνπ ε πξνζθεξόκελε ηηκή 
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κε ΓΕ&ΟΕ αλέξρεηαη ζε 4.189.041,77 €, πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζε έθπησζε (Εκ) 
πελήληα δύν θαη πελήληα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό (52,50%) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
ηεο Υπεξεζίαο θαη εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
«Καηαζκεςή έξι (6) Πεδογεθςπών ζε βαζικούρ άξονερ ηος Λεκανοπεδίος 
Αηηικήρ» βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ νξίζζεθαλ ζηα νηθεία Τεύρε 
Δεκνπξάηεζεο, ζηνλ πξναλαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα» . 

4. Με ηε κε αξ. πξση. ΓΑΟΤ/νηθ/559/Φ-Α3/08-05-2017 (ΑΓΑ: 6ΝΦΑ465ΥΘΞ-2ΜΑ)  
Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ εγθξίζεθε ην Πξαθηηθφ Η  ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη αλαθεξχρηεθε ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 ΑΕ», πξνζσξηλφο κεηνδφηεο. 

5. χκθσλα κε ην  απφ 29-06-2017 Πξαθηηθφ ΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, «Η 
επηηξνπή αθνύ νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαη δηαπίζησζε όηη είλαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 
θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο Δηαθήξπμεο, ζπληάζζεη, ππνγξάθεη ην παξόλ πξαθηηθό 
θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηεο 
ζύκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ». 

6. χκθσλα κε ην άξζξν 105, παξ. 1  ηνπ Ν.4412/2016 «Σηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο 
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο 
ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 360 επόκελα».  

 
 
 
 
 
                                       ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 
 
 1.  Δγθξίλνπκε ην απφ 29-06-2017 Πξαθηηθφ ΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα    

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο 
άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000,00 €.  

2. Καηαθπξψλνπκε ηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : «Καηαζθεπή έμη (6)  
Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΘΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2020 ΑΕ», κε κέζε έθπησζε (Δκ) 
πελήληα δχν θαη πελήληα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ (52,50%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθφ πνζφ πέληε εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 
είθνζη κίαο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα έμη επξψ θαη νγδφληα ελφο ιεπηνχ 
(5.921.486,81 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%). 

 Σν πνζφ απηφ αλαιχεηαη σο εμήο :  

 πλνιηθή δαπάλε εξγαζηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά                :        3.550.035,40 € 
 Γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ (ΓΔ θαη ΟΔ) 18%               :           639.006,37 € 

πλνιηθή Δαπάλε έξγνπ (κε Γ.Ε. θαη Ο.Ε)           :    4.189.041,77 € 
 Απξφβιεπηα                                                                               :           377.013,76 € 
 Αλαζεψξεζε :           117.345,53 € 
 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο (καδί κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ Απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ): 91.991,53 € 
 πλνιηθή δαπάλε                                                                       :        4.775.392,59 € 
 ΦΠΑ 24%                                                                                      :        1.146.094,22 € 
 πλνιηθφ πνζφ                                                                          :        5.921.486,81 € 

 
3. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ 

Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, ήηνη : «δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα αλ ε πξάμε 
θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία». 

ΑΔΑ: 6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ



 6/7 
 

4. Δμνπζηνδνηνχκε ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθψλ 
Τπνδνκψλ (ΓΑΟΤ) λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

   

 
Κνηλνπνίεζε:       
1.  Γξαθείν Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ.     
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνδνκψλ  
3. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή πγθ. Τπνδνκψλ   

4. ηνπο  ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
πιελ ηνπ κεηνδφηε  
(σο πίλαθαο απνδεθηψλ)                                 

                       
Εζσηεξηθή δηαλνκή: 
1. Aλ. Γ/ληήο      
2. Σκήκαηα β,γ 
3. η. ηακαηάθε 
4. Υ. Α. 
5. Φ-Α3   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
                       Ο   Τπνπξγφο  
          Τπνδνκψλ  θαη  Μεηαθνξψλ   
          

        
             
 

                       ΥΡΗΣΟ ΠΘΡΣΖΗ 
       

ΑΔΑ: 6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ



 7/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ΠΘΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

ΕΠΩΝΤΜΘΑ E-MAIL ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

1. ΔΡΓΟΤΝ ΑΣΔ  info@ergosyn.gr     2106722378 

2. ΕΝΙΠΕΑ ΑΕ   enipeas@yahoo.gr     2351025542 

3. SOLIS ΑΕ   info@solis.com.gr      2410536979 

4. δ.τ. INTRAKAT   info@intrakat.gr      2106417602 

5. ΠΑΛΜΟ ΑΣΕ   palmos@tee.gr      2106747741 

6. ΚΛ. Γ. ΡΟΤΣΖ Α.Δ. info@kgrgroup.gr     2106856125 

7. ΩΡΙΩΝ ΑΣΕ   info@orion.com.gr     2106920995 

8. ΦΟΡΕΑ ΑΣΕΒΕ            foreas@otenet.gr  2310277234 

9. Χ ΑΣΕΕ              info@sourtzis.gr                       210 6017860 

10. ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ             themeli@themeli.gr             2102717720 

11. ΕΡΕΣΒΟ ΑΕ               info@eretbo.gr                  2108705800 

12. ΠΕΣΡΗ Α.Σ.Ε. –ΣΕΚΑΛ Α.Ε. 

 
           gpetrisate@gmail.com  
            info@tekal.gr                       

210 8004780 

210 94 80680 

13. ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ Α.Σ.Δ.       ergodyn@ergodyn.gr               2610270566 

14. ΜΔΣΡΟ Α.Σ.Δ.  metroate@gmail.com   210 8029880 

15. δ.η. ΗΝΣΔΡΚΑΣ ΑΔ             ergo52@otenet.gr                                       2265091684 

16. J&P ΑΒΑΞ ΑΔ            kmitzalis@jp-avax.gr                              2106375000 

17. δ.η. ΣΟΜΖ ΑΒΔΣΔ itriantafillou@etae.com 2108184500 

18. 3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.  info@3-k.gr                    2102116300 

19. ΗΛΗΟΝ ΔΛΛΚΑΣ Α.Σ.Δ.  ilionellkatate@gmail.com     2105752749 

20. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΓΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ Α.Δ.  info@ellydrok.gr         2106893858 
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