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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 25η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1027/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/05/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21/05/2013.  

 
Θέμα 10o  

Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35 € (με  Φ.Π.Α.) και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης κατασκευής του έργου 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

 Θάλεια Καραΐνδρου  
Απόντες: 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη 
Άννα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο». 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 

609/85και λοιπών Προεδρικών Διαταγμάτων και αποφάσεων που συμπληρώνουν το Νόμο 
αυτό, το Ν. 2229/1994, το Π.Δ. 23/93 και το Π.Δ. 286/94 καθώς και το Ν. 2372/1996, το Π.Δ. 
368/94, το Π.Δ. 186/96, το Ν. 2576/1998, το Π.Δ. 218/99, το Ν. 2940/2001, το Ν.3212/03, το Ν. 
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3263/2004, το Ν 3316/2005, το Ν. 3481/2006, το Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα 
σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων. 

3. Το άρθρο 26 του Ν4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».   
4. Την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) Α), Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
5.  Την 2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 

έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
6. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14-01-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 
7.   Την απόφαση 82/2012 του ΠΣ Αττικής για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.  
8. Την  υπ’ αριθμ ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ21508-7/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 

μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
9.  Την υπ’ αριθμ. 857/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα 

«Έγκριση Μελέτης «Οριστική Μελέτη Κεντρικού Αγωγού Ομβρίων Περιοχής Τερψιθέας 
Γλυφάδας» με τα τεύχη δημοπράτησης του ομότιτλου έργου», με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 
του έργου του θέματος και τα τεύχη δημοπράτησης του. 

10. Τα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω 
μελέτης από την Διεύθυνση Δ10. 

11. Την υπ’ αριθμ 157/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση 
σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως για το έργο του θέματος. 

12. Την υπ’ αριθμ. 1947/20-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την ένταξη του έργου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική». 

13. Την υπ’ αριθμ. 24348/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την εκτέλεση του έργου 
από τη Δ/νση Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Αττικής με χωρική αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια 
Αττικής. 

14. Το Σχέδιο Διακήρυξης του έργου του θέματος όπως αυτό συντάχθηκε στα πλαίσια της 
παραπάνω μελέτης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Το υπ’ αριθμ 697/27-2-2013  έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 
16. Την υπ’ αριθμ. 290/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση 

του Σχεδίου Διακήρυξης και έγκριση αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο 
ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο του έργου του θέματος. 

17. Την 494/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-Υ31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

18. Την εγκύκλιο 17/10  (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)  της Δ/νσης Νομοθετικού 
Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων . 

19. Την με αρ. πρωτ.: 85926/29-4-13 αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού   του 
έργου, με την οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

20. Την με αρ. πρωτ.  96755/17-5-13 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.  

21. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου. 
και επειδή 
Α. Την 2α Απριλίου 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος. 
Η Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού παρέλαβε τους φακέλους προσφοράς όλων των 
συμμετεχόντων, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και εν συνεχεία αποσφράγισε 
τις οικονομικές προσφορές τους, τις οποίες και καταχώρησε κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 
οικονομικών προσφορών. 
Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπίστωσε, α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της Διακήρυξης, β) την έγκυρη 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της Διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με 
βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της 
Διακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του 
προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το 
εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με τη Διακήρυξη (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(ΚΔΕ)) στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της 
Διακήρυξης, τα οποία η πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 
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Διακήρυξης, 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, η Επιτροπή μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. 
Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων 
προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
οικ/64487/2-4-13 (προς Ε.Τ.Α.Α. Αθήνας), οικ/64474/2-4-13 (προς ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Θερίσου) και οικ/64480/2-4-13 (προς ALPHA BANK) και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις απαντήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: την με αρ. Πρωτ. 637/3-4-13 απάντηση της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Θερίσου, την από 2-4-2013 απάντηση της 
ALPHA BANK και  την με αρ. Πρωτ. 26465/3-4-13/4-4-13 απάντηση του Ε.Τ.Α.Α. Αθήνας, 

 
η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την 
Διακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής: 
o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 44,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 2.602.282,17 € 
(χωρίς ΦΠΑ), γίνεται δεκτή.  

o Η προσφορά της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.– ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,67%   και σύνολο δαπάνης του 
έργου κατά την προσφορά 3.066.051,03 € (χωρίς ΦΠΑ), δεν γίνεται δεκτή διότι: Δεν έχει 
προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ σε ισχύ για την Μαμίτσα Ι. Ευανθία, 
Πολιτικό Μηχανικό για την οποία, αν και στελεχώνει το Πτυχίο της «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την Βεβαίωση ΜΕΕΠ Αρ. 19869 με αρ. Πρωτ. 
Δ15/16669/4-12-2012 που υποβλήθηκε, δεν αναγράφεται ρητά στην Ενημερότητα Πτυχίου 
ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερη στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως ορίζεται ρητώς στην παρ. 23.2.1 του 
άρθρου 23 της Διακήρυξης: «Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι 
τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο 
διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για 
τα στελέχη αυτά.»   

o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΡΓ.ΗΛ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
28,57%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.352.517,81 € (χωρίς ΦΠΑ), 
γίνεται δεκτή.  

o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,44%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.358.483,28 € 
(χωρίς ΦΠΑ), γίνεται δεκτή.  

o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
27,00%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.425.969,78 € (χωρίς ΦΠΑ), 
γίνεται δεκτή.  

o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 27,00%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 
3.426.107,42 € (χωρίς ΦΠΑ), δεν γίνεται δεκτή διότι: Σύμφωνα με την Ενημερότητα Πτυχίου 
της εταιρείας, έχει λήξει (15/3/2013) η φορολογική ενημερότητα της Κ/ξίας ΜΕΛΚΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ ΑΕ – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ και δεν έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι η κοινοπραξία αυτή είναι φορολογικά ενήμερη 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή 
εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, όπως ορίζεται στην παρ. 23.2.1 του άρθρου 23 της 
Διακήρυξης. 

o Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
13,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 4.057.204,51 € (χωρίς ΦΠΑ), 
γίνεται δεκτή.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το 1ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός 
μειοδότης του έργου του θέματος ήταν η Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 
2.602.282,17 € (χωρίς ΦΠΑ). 
Ακολούθησε Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 29-4-2013, 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 
Διαγωνισμού εντός των πέντε (5) ημερών που ορίζεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας (παρ. 4.1) 
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και στις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή  Διαγωνισμού στις  17-5-
2013, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου  να  ολοκληρώσει  το  πρακτικό  της. 
 
Σύμφωνα  με   τον   πίνακα  2  του  από 29-4-2013  πρακτικού  της  Επιτροπής,  η  σειρά  
μειοδοσίας  ήταν  η  εξής:   
1ος προσωρινός μειοδότης του έργου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35 € (με  Φ.Π.Α.)  είναι η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 
2.602.282,17 € (χωρίς ΦΠΑ)  και τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 23% 3.200.807,07 €, που 
αναλύεται ως εξής:  
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά 
(Σπ)         : 

1.910.006,48 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                    : 343.801,17 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                    :            2.253.807,65 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                           :              338.071,15 € 

Σύνολο Π1                                                                         : 2.591.878,80 € 
Αναθεώρηση                                                                                
:             

10.403,37 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                     :   2.602.282,17 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                    :               598.524,90 € 

Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                          :    3.200.807,07 € 
 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓ.ΗΛ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,57%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.352.517,81 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 
 Με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,44%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.358.483,28 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 
 
Β. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής . 
Γ. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
44,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 2.602.282,17 € (χωρίς ΦΠΑ)  και 
τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 23% 3.200.807,07 €, είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό 
Δημόσιο.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού. 
 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35 € (με  Φ.Π.Α.) στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,55%   και σύνολο δαπάνης του έργου 
κατά την προσφορά 2.602.282,17 € (χωρίς ΦΠΑ)  και τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 23% 
3.200.807,07 €, που αναλύεται ως εξής:  
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά 
(Σπ : 

1.910.006,48 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                    : 343.801,17 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                   :            2.253.807,65 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                          :              338.071,15 € 

Σύνολο Π1                                                                        : 2.591.878,80 € 
Αναθεώρηση                                                                     :             10.403,37 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                    : 2.602.282,17 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                   :  598.524,90 € 

Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                         :  3.200.807,07 € 
 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓ.ΗΛ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,57% και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.352.517,81 € (χωρίς 
ΦΠΑ) και 
 με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,44% και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.358.483,28 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 
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3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35€ 
(πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών) με  Φ.Π.Α. 
 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.772.756,35 € (πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) (με  Φ.Π.Α.) στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,55%   και σύνολο δαπάνης 
του έργου κατά την προσφορά 2.602.282,17€ (δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια 
ογδόντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτά) χωρίς ΦΠΑ  και τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 23% 
3.200.807,07€ (τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ και επτά λεπτά), που 
αναλύεται ως εξής:  
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά 
(Σπ : 

1.910.006,48 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                    : 343.801,17 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                   :            2.253.807,65 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                          :              338.071,15 € 

Σύνολο Π1                                                                        : 2.591.878,80 € 
Αναθεώρηση                                                                     :             10.403,37 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                    : 2.602.282,17 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                   :  598.524,90 € 

Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                         :  3.200.807,07 € 
 

Με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓ.ΗΛ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 28,57% και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.352.517,81 € (τρία 
εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά ευρώ και ογδόντα ένα 
λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ) και 
Με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 28,44% και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 3.358.483,28 € 
(τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ). 

 
3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση 
της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.  
 
 
Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραΐνδρου δηλώνει λευκό. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                       Άννα Τρουλάκη  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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