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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2773/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  
 

Θέμα 11o 
Α) Έγκριση πρακτικού, διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του 2ου και 3ου μειοδότη και κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού του έργου «ΣΟ-01/13: Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, 
οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης 
στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και Β) 
Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. : 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
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2. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 
την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

5. 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 μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Του Ν.3386/2010 (ΦΕΚ 173Α’/30-9-2010) «περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών», 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

7. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με 
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Και έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. οικ.5686/9-1-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

2. Την υπ’ αριθμ. Οικ.16575/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β’/5-2-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων 
των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.). 

3. Την υπ’ αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9. 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

5. Τη μελέτη του έργου του θέματος που συντάχθηκε από Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (Δ9). 

6. Την από 5-7-2013 Απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΑΔΑ:ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι), με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 
2012ΕΠ08500142. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1638/30-7-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η 
αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου. 

8. Τις υπ’ αριθμ. 1655/2-8-2013 και 1851/6-9-2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με τις οποία συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1947/23-9-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία κηρύχθηκε άγονη η δημοπρασία του έργου που έγινε στις 17-9-2013 και ορίστηκε νέα 
ημερομηνία για τη διενέργεια της δημοπρασίας του έργου η 4-10-2013. 

10. Την υπ’ αριθμ. 2335/25-10-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός που έγινε στις 4-10-2013 και εγκρίθηκε η 
επαναδημοπράτησή του, στις 19-11-2013, με τους ίδιους όρους, χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης. 

11. Την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/13705/19-11-2013 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με την 
οποία ανακοινώθηκε στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το πρακτικό του διαγωνισμού και τέθηκε 
προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέρχι και την 25-11-2013. 

12. Το υπ’ αριθμ. Δ9/13706/19-11-2013 έγγραφο του Προέδρου της Ε.Δ. προς το 
Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με το οποίο ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό που εξέδωσαν, σε εφαρμογή της εγκυκλίου 17/2010 της 
Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
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13. Το από 26-11-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

14. Το από 19-11-2013 Πρακτικό που συντάχθηκε από την Ε.Δ. και το οποίο ολοκληρώθηκε στις 
26-11-2013, μετά την παρέλευση του πενθήμερου υποβολής ενστάσεων και την επιβεβαίωση 
της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών. 

15. Την από 26-11-2013 Αναφορά του Προέδρου της Ε.Δ. με την οποία υπέβαλε το πρακτικό του 
διαγωνισμού και από την οποία προκύπτει ότι: 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συστήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1655/2013 και 1851/2013 Αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 19-11-2013. 

 Κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές 8 (οκτώ) εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

 Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών έγιναν 
δεκτές 7 (επτά) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 Η Κ/Ξ «L.M. CONSTRUCTION A.K.T.E. – ΔION A.B.E.T.E.» αποκλείστηκε επειδή δεν ήταν 
υπογεγραμμένη η υπεύθυνη δήλωση για τα ακριβή αντίγραφα και το πρακτικό του Δ.Σ. 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες με την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/13705/19-11-
2013 ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Δ9 με την 
υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/13727/19-11-2013 πράξη ανάρτησης και τέθηκε προθεσμία υποβολής 
ενστάσεων μέχρι και τις 25-11-2013. 

 Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΟΔΟΣ 
Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 52,215%. 

 Το πρακτικό του διαγωνισμού διατέθηκε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

 Ελέγχθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
17/2010 της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ 

 Στο προβλεπόμενο διάστημα των 5 (πέντε) ημερών δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά του 
πρακτικού του διαγωνισμού. 

Και επειδή: 
1. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη νομότυπα στις 19-11-2013. 
2. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορές οι εξής 8 (οκτώ) εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (κατά σειρά επίδοσης προσφοράς): ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε., Κ/Ξ «L.M. CONSTRUCTION A.K.T.E. – ΔION A.B.E.T.E.», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε., ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
Α.Τ.Ε., ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. και ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.. Η Ε.Δ. κατέγραψε τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές τους. 

3. Μετά την αποσφράγιση των οικονομιών προσφορών κατά σειρά επίδοσης, οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις κατετάγησαν στη σειρά ανάλογα με το αντίστοιχο ποσοστό μέσης έκπτωσης, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

α/α Εργοληπτική Επιχείρηση Μέση έκπτωση % 

1 Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 52,215 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 48,215 

3 ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 48,215 

4 ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 47,215 

5 ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 46,925 

6 
Κ/Ξ «L.M. CONSTRUCTION A.K.T.E. – ΔION 

A.B.E.T.E.» 
45,000 αποκλείεται 

7 ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 41,000 

8 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 29,935 

4. Η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, όπως 
αυτή καταχωρήθηκε στο Πρακτικό που επισυνάπτεται, έκανε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των Οικονομικών προσφορών, έκανε δεκτές όλες τις συμμετέχουσες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,215%. 

5. Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν, με το υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/13705/19-11-2013 έγγραφο του 
Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, προς 
γνώση των ενδιαφερομένων και τέθηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τις 25-11-2013. 

6. Όπως διαπιστώνεται από την παραπάνω ανακοίνωση, προέκυψε οικονομική προσφορά δύο 
εταιρειών (2η και 3η) με μέση έκπτωση 48,215% και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης 
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«Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που 
ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν 
προσκλήσεως των Εργοληπτική Επιχείρηση που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες 
δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή: 
1. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και το πρακτικό της Ε.Δ. η σειρά μειοδοσίας είναι: 

1ος προσωρινός μειοδότης η Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 52,215% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 2.484.818,92 €, που 
αναλύεται ως εξής: Εργασίες 1.451.583,76 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 261.285,08 €, Απρόβλεπτα 15% 
256.930,33 €, Αναθεώρηση 50.378,81 € και Φ.Π.Α. 23% 464.640,94 €. 
Η προσφορά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και της «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 48,215% ταυτίζονται απόλυτα (όπου μετά από διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης 
από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, ο ένας εκ των δύο θα κηρυχθεί 2ος 
προσωρινός μειοδότης και ο άλλος 3ος προσωρινός μειοδότης του έργου). 

2. Ο συναγωνισμός για τον υπ’ όψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής. 
3. Η προσφορά της Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 52,215% και συνολική δαπάνη 2.484.818,92 € κρίνεται συμφέρουσα για το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

4. Κατά του κύρους του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «ΣΟ-01/13: Βελτίωση και αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό 
Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στην Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,215%, η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 
2.484.818,92€ και που αναλύεται ως εξής: 

Εργασίες 1.451.583,76 
€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 261.285,08 € 

Απρόβλεπτα 15% 256.930,33 € 

Αναθεώρηση 50.378,81 € 

Φ.Π.Α. 23% 464.640,94 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.484.818,92 
€ 

2. Τη δημόσια κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του 
2ου και του 3ου προσωρινού μειοδότη μεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
και «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», οι οποίες έδωσαν την ίδια μέση έκπτωση 48,215% 

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση 
της  διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «ΣΟ-01/13: Βελτίωση και αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό 
Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στην Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,215%, η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 
2.484.818,92€ (δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) και που αναλύεται ως εξής: 
 

Εργασίες 1.451.583,76 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 261.285,08 € 

Απρόβλεπτα 15% 256.930,33 € 
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Αναθεώρηση 50.378,81 € 

Φ.Π.Α. 23% 464.640,94 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.484.818,92 € 

 
2. Προβαίνει σε δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη του 2ου και του 3ου προσωρινού μειοδότη 

μεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», οι οποίες 
έδωσαν την ίδια μέση έκπτωση 48,215%, από την οποία προκύπτει η σειρά μειοδοσίας ως εξής:  
2ος μειοδότης η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., και  
3ος μειοδότης η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 
 

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση 
της  διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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