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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 354/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 9o  

Ανάκληση της υπ αρ. 2358/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", με προϋπολογισμό 7.315.000,00 € (με το ΦΠΑ), στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ..: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Φλώρο, 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. 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.  
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης διοίκησης από 1-1-2011». 

5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους 
και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων. 
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6. Τη μελέτη του θέματος που ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 492/2002 απόφαση της Νομαρχιακής 
Επιτροπής της Νομαρχιακής Αθηνών σε συμπράττοντα γραφεία μελετών στα πλαίσια της 
μελέτης του οδικού έργου ‘’Μελέτη Διάνοιξης Λεωφόρου Θηβών από οδό Αγ. Νικολάου έως 
Λεωφόρο Φυλής’’. 

7. Τα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά συντάχθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης, 
ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της 
Δ.Τ.Ε.Π.Α. 

8. Την υπ’ αριθμ. 1126/8-6-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την ένταξη του έργου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική». 

9. Το υπ’ αριθμ. 2260/27-6-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 
10. Την υπ’ αριθμ. 946/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η αποστολή 
περίληψης διακήρυξης 

11.  Την με αριθ. 1291/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη 
σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού. 

12. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 150943/15-10-2012 ένσταση κατά του 1ου Πρακτικού της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 151053/15-10-2012 ένσταση κατά του 1ου Πρακτικού της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 

14. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Χ. 151058/15-10-2012 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 160315/30-10-2012) 
ένσταση κατά του 1ου Πρακτικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 

15. Την με αρ. πρωτ. 161776/1-11-2012 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή και η 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τις ενστάσεις.  

16.  Την με αριθ. 1923/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής που αφορά την 
έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", με 
προϋπολογισμό 7.315.000,0 € (με το ΦΠΑ). 

17. Το με αρ. πρωτ. οικ. 173716/22-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποστολή της υπ’ αριθμ. 1923/2012 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

18. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 178540/30-11-2012 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 1923/2012 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

19. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 181700/5-12-2012 υπόμνημα της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

20. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 181892/5-12-2012 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 1923/2012 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

21. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 185564/11-12-2012 υπόμνημα της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

22. Την με αριθ. 2209/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής που αφορά την 
εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΑΦΟΙ 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ᾽αρ. 
1923/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», με 
προϋπολογισμό 7.315.000,0 € (με το ΦΠΑ). 

23. Την από 24/12/2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

24. Την υπ´αρ. 16/2013 πράξη του Ε᾽ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
25. Το πρακτικό παραίτησης της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» από την 

ΑΜ1145/24-12-2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 
26. Την υπ´αρ. 231/2013 πράξη του Ε᾽ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου του θέματος. 
27. Την με αριθ. 1313/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την άσκηση αίτησης 

ανάκλησης κατά της 231/2013 πράξης του Ε᾽ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο 
του θέματος και τον ορισμό Δικηγόρου για την κατάθεση της αίτησης ανάκλησης και 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αττικής. 

28. Την υπ´αρ. 3243/2013 απόφαση VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο του θέματος 
σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται οι αιτήσεις ανακλήσεως της Περιφέρειας Αττικής και της 
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εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ᾽αρ. 231/2013 πράξης του Ε´ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

29. Την υπ´αρ. 3999/2013 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος Επταμελούς 
Σύνθεσης) σύμφωνα απορρίπτονται η αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΜΔΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για αναθεώρηση της 3234/2013 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και η παρέμβαση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Περιφέρεια Αττικής». 

30. Την υπ’ αρ. 2358/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για το έργο του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. 

31. Την υπ’ αρ. 451/2013 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία 
το Ε.Σ. απέχει από τον έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου του θέματος. 

32. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 254306/20-12-2013 έγγραφο με το οποίο ζητείται από την 
εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. η παράταση ισχύος της οικονομικής 
προσφορά της για το έργο του θέματος. 

33. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 257604/27-12-2013 υπεύθυνη δήλωση της εργοληπτικής 
επιχείρησης ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την παράταση της 
οικονομικής προσφοράς της για το έργο του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

34. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 258952/30-12-2013 έγγραφο με το οποίο ζητούνται από την 
εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. να προσκομιστούν τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά για το έργο του θέματος. 

35. Τις με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 12941/20-1-2014 και 18447/27-1-2014 αιτήσεις της 
εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. με τις οποίες δεν προσκόμισε τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου του θέματος. 

36. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 27885/7-2-2014 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία εκδήλωσε αδυναμία προσκόμισης των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.  

37. Το με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 27885/11-2-2014 έγγραφο προς την εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. με θέμα τον έλεγχο των δικαιολογητικών της επιχείρησης για το έργο του 
θέματος. 

και επειδή 
Α. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 2358/2013 απόφασή της 

κατακύρωσε τον διαγωνισμό του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε.  

Β.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την 451/2013 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου αυτού απέχει από τον έλεγχο 
νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου του θέματος. 

Γ.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το με αριθμ. πρωτ. 254306/20-12-
2013 έγγραφό της ζήτησε από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. την 
παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς της για το έργο του θέματος. 

Δ.  Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. με την με αριθμ. πρωτ. 257604/27-12-
2013 υπεύθυνη δήλωση της αποδέχτηκε την παράταση της οικονομικής προσφοράς της για το 
έργο του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

Ε.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το με αριθμ. πρωτ. 258952/30-12-
2013 έγγραφο της ζήτησε από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. να 
προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο του θέματος. 

ΣΤ’. Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. δεν προσκόμισε τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά του έργου του θέματος 

Ζ’.  Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. με την με αριθμ. πρωτ. 27885/7-2-2014  
αίτησή της δήλωσε αδυναμία να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου 
του θέματος διότι όπως αναφέρει «από την αρχή του έτους η εταιρεία μας αντιμετωπίζει 
σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια να εκδώσει από το Πρωτοδικείο Κορίνθου τα πιστοποιητικά 
που χρειάζονται για την υπογραφή του συμφωνητικού». 

Η’.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το με αριθμ. πρωτ. 27885/11-02-
2014 έγγραφο της ενημέρωσε την εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. ότι δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις ώστε να της ανατεθεί η 
κατασκευή του έργου του θέματος, διότι δεν προσκομίστηκαν τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά. 

Θ’. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2β της Διακήρυξης του έργου του θέματος «Αν τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) 
προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση 
κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά 
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μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής». 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Α) Την Ανάκληση της υπ᾽αρ. 2358/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ 
ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ" στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε., με προϋπολογισμό 7.315.000,0 € (με το ΦΠΑ). 
Β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", με προϋπολογισμό 7.315.000,00 € (με το ΦΠΑ), 
στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 24,50% και 
προσφορά μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 24,00%, 
 με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 21,00% και προσφορά μειοδοσίας στο ποσοστό 
οφέλους απολογιστικών εργασιών 21,00% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 20,28% και προσφορά μειοδοσίας στο 
ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 20,00%. 
Γ) 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 

 
Α)  Την Ανάκληση της υπ᾽ αριθ. 2358/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ" στην 
εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε., με προϋπολογισμό 7.315.000,0 € (με το 
ΦΠΑ). 

Β)  Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", με προϋπολογισμό 7.315.000,00 € (με το ΦΠΑ), 
στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 24,50% 
και προσφορά μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 24,00%, 
 με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 21,00% και προσφορά μειοδοσίας 
στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 21,00% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 20,28% και 
προσφορά μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών 20,00%. 

Γ)  Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

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