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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2430/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/11/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  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 05/11/2013.  

 
Θέμα 4o  

Α) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και επεμβάσεις στα 
κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 
2.460.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
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. 
Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.   

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
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μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των 
Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της 
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με 
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

6. Την 6/02.01.2013 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

7. Την 199/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την 1η Τροποποίηση 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 και τη χρηματοδότηση του έργου.  

8. Την υπ΄αρ. 1026/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση μελέτης του 
έργου. 

9.  Τη μελέτη του έργου του θέματος. 
10. Την 1561/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7Λ7-Ε4Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και περίληψη του έργου του θέματος, και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

11.  Την αριθμ. 1808/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, και την 
ορθή επανάληψη αυτής , με την οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. 

12. Το με αριθ. οικ.172046/05-09-2013 διαβιβαστικό αποστολής της Πρόσκλησης της Προέδρου 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

13. Την με αρ. Πρωτ. 203714/18.10.2013 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με 
την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

14. Το με αριθμ. οικ.209392/25.10.2013 διαβιβαστικό αποστολής της από 25.10.2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση του διαγωνισμού.  

15. Την με αρ. πρωτ. 212727/31-10-2013 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή. 

και επειδή 
Την 10η Σεπτεμβρίου 2013, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος. 

Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν 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 ενώπιόν 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 (Πίνακας 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, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του 
χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινώνησε εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι 
δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παράγραφο 3.4  του άρθρου 3 της 
διακήρυξης. 

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 
πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και επεστράφη  αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώθηκε 
ότι στους φακέλους υπήρχε αντίγραφο αυτής το οποίο επικυρώθηκε στις περιπτώσεις που δεν ήταν 
επικυρωμένο σύμφωνα με την παρ. 4.1.δ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.   

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. 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.Δ. και 
αποτελεί μέρος του πρακτικού της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
έλεγξε α)αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 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. 
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 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 την 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 ο πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 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, 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/175096/10-09-2013 (προς Ε.Τ.Α.Α. Αθήνας),  οικ/175103/10.09.2013 (προς ALPHA BANK 
Κατάστημα Ηλιουπόλεως)  και έλαβε υπόψη της: 

Τις απαντήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: την αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 199723 / 14-10-2013 
απάντηση του Ε.Τ.Α.Α. Αθήνας, την αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 176079/12-9-2013 απάντηση της  ALPHA 
BANK Κατάστημα Ηλιουπόλεως. 

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Δικαιολογητικών σύμφωνα με 
την Διακήρυξη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

1. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA, 
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%,  γίνεται δεκτή.  

2. Η προσφορά της ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης ΠΕΤΡΟΣ Ν.  ΣΤΑΘΑΣ, με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 51,50%,  γίνεται δεκτή.  

3. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΖΗΡΙΛΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε., με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,00%,  γίνεται δεκτή.  

4. H  προσφορά της Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ - 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 48,50%,  γίνεται δεκτή.  
H  προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΑΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
48,50%,  γίνεται δεκτή. 

5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
48,00%,  γίνεται δεκτή.  

6. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ  ΑΤΕ, με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 46,50%,  γίνεται δεκτή.  

7. Η προσφορά της Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΟΝΑΤΟΣ Α ΣΤΕΦΑΝΟΣ-
ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ , με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,00%,  γίνεται δεκτή.  

8. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
43,50%,  γίνεται δεκτή.  

9. H  προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης PANATHINEON DEVELOPMENT  ΑΕ, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,00%,   γίνεται δεκτή.  
H  προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης BC  PERIGRAMMA  AE με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 42,00%,  γίνεται δεκτή. 
H  προσφορά της Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,00%,  γίνεται δεκτή. 

10. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 41,50%,  γίνεται δεκτή.  

11. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ, με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 39,00%,  γίνεται δεκτή.  

12. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης LM  CONSTRUCTION AKTE, με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 32,50%,  γίνεται δεκτή.  

13. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΣΜ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΕ, με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 31,00%,  γίνεται δεκτή.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το 1ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο 
προσωρινός μειοδότης του έργου του θέματος ήταν  η Εργοληπτική Επιχείρηση LATERN 
CONSTRUCTION COMPANY SA, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%.    

Ακολούθησε Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 18.10.2013, 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 - κατόπιν της 
από 25-10-2013 πρόσκλησης του προέδρου της στις 31-10-2013, ημέρα Πέμπτη,  προκειμένου  να  
ολοκληρώσει  το  πρακτικό  της. 
Σύμφωνα  με   τον   πίνακα  2  του  από 18.10.2013 πρακτικού  της  Επιτροπής,  η  σειρά  
μειοδοσίας  είναι  η  εξής:     
  1ος Προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY SA, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%,  που αντιστοιχεί σε οικονομική 
προσφορά 1.239.068,65 € (με το ΦΠΑ), που αναλύεται ως εξής:  
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)   : 633.824,62 € 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                    : 114.088,43 € 
Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                       :            747.913,05 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                           :              112.186,96 € 
Σύνολο Εργασιών  Σ1                                                         :             860.100,01 € 
Απολογιστικά                                                                      :  137.872,88 € 
Σύνολο Εργασιών Σ2                                                          :  997.972,89 € 
Αναθεώρηση                                                                       :       9.400,00 € 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                        :   1.007.372,89 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                     :                  231.695,76 € 
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                              :    1.239.068,65 € 

 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΕΤΡΟΣ Ν.  ΣΤΑΘΑΣ, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,50% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΖΗΡΙΛΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,00%.  

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

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή : 

Α. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής. 

Β. Η προσφορά της  Εργοληπτικής Επιχείρησης  LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 747.913,05 €, πλέον 
απροβλέπτων (15%) 112.186,96 €, απολογιστικών 137.872,88 €, αναθεώρησης 9.400,00 €,  
231.695,76 € για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.)  1.239.068,65 € είναι 
συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Επισκευές 
και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 2.460.000,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 23%).. 
 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που 
στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 2.460.000,00 Ευρώ 
(με  Φ.Π.Α. 23%), στην εργοληπτικη επιχείρηση LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%, που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 1.239.068,65 € (με το 
ΦΠΑ), δηλ.: 
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 633.824,62 € 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                  : 114.088,43 € 
Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                     :            747.913,05 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                         :              112.186,96 € 
Σύνολο Εργασιών  Σ1                                                      :             860.100,01 € 
Απολογιστικά                                                                   :  137.872,88 € 
Σύνολο Εργασιών Σ2                                                       :      997.972,89 € 
Αναθεώρηση                                                                    :                  9.400,00 € 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                     :   1.007.372,89 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                  :                   231.695,76 € 
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                           :    1.239.068,65 € 

 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΕΤΡΟΣ Ν.  ΣΤΑΘΑΣ, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,50% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΖΗΡΙΛΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,00%.  
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3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης 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 διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και 
επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής». 
 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που 
στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 2.460.000,00 (δύο 
εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α., στην εργοληπτική επιχείρηση 
LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00% (πενήντα τρία 
τοις εκατό), που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 1.239.068,65€ (ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών) με το ΦΠΑ, δηλ.: 
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 633.824,62 € 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ)                                                  : 114.088,43 € 
Συνολική Δαπάνη Έργου  Σ.Δ.Ε.                                     :            747.913,05 € 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( Σ.Δ.Ε.)                                         :              112.186,96 € 
Σύνολο Εργασιών  Σ1                                                      :             860.100,01 € 
Απολογιστικά                                                                   :  137.872,88 € 
Σύνολο Εργασιών Σ2                                                       :      997.972,89 € 
Αναθεώρηση                                                                    :                  9.400,00 € 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                     :   1.007.372,89 € 
Φ.Π.Α.   (23%)                                                                  :                   231.695,76 € 
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)                                           :    1.239.068,65 € 

 
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΕΤΡΟΣ Ν.  ΣΤΑΘΑΣ, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,50% (πενήντα ένα και πενήντα τοις εκατό) και με 3ο προσωρινό 
μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 51,00%.(πενήντα ένα τοις εκατό)  

 
3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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