ΑΔΑ: ΨΚΨΒ7Λ7-1ΒΔ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.13 13:28:11
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3037/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05-12-2019.
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Ενημέρωση για την πορεία του διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας
σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» (κωδικός 2018ΕΠ58500008 ως υποέργο),
προϋπολογισμού 1.498.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). και Β) Διαβίβαση του 1ου Πρακτικού
της Ε. Δ. για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Βλάχου Γεωργία
 Αγγέλης Σπυρίδων
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Κουρή Μαρία
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς:
α) η καθυστέρηση του διαγωνισμού θα αφήσει κενό στην συντήρηση του οδικού δικτύου, κάτι που θα
εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες των συγκεκριμένων οδών και
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β) από τη λήψη της απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Ελεγκτικό, Αποκεντρωμένη κλπ)
θα μεσολαβήσει διάστημα περίπου 3 μηνών, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην
κα Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/1104-2012).
Το Άρθρο 8 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».
Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)»
για όσα άρθρα ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016
Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις».
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
Το άρθρο 1 (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων) του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τΑ΄/26-03-2014)."Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις"
Το άρθρο 59 (Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα) του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ157/τΑ'/04-08-2014) "Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του
Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών.
Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841/τΒ΄/29-12-2017) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.
4412/2016».

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 234547/29.05.2019
Απόφασή της.
2. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΕΠ58500008 ως υποέργο, σύμφωνα με τη Συλλογική
Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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3. Με την υπ’ αριθμ. 2460/2019, (ΑΔΑ:ΩΙ2Χ7Λ7-Υ9Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας
του διαγωνισμού.
4. Με την υπ΄αριθμ. 680442/31.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ42Ε7Λ7-ΓΣΒ) Απόφαση της Δ/νσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών, συγκροτήθηκε μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στο Μη.Μ.Ε.Δ., η
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.
5. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη σύμφωνα με τη διακήρυξη με αρ. ΑΔΑΜ: 19PROC005723767
2019-10-18. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της
Διακήρυξης, ήταν η 14.11.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 20.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
6. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορές οι εξής τέσσερεις (4) εργοληπτικές
επιχειρήσεις (κατά σειρά επίδοσης προσφοράς):
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
Επωνυμία Προσφέροντα
Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
14/11/2019 09:38:30
1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
14/11/2019 09:42:40
14/11/2019 09:50:56
3 ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.
4

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ ΣΤΑΘΑΣ

14/11/2019 09:52:51

7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατετάγησαν
στη σειρά ανάλογα με το αντίστοιχο ποσοστό μέσης έκπτωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/ Α/Α καταθ.
Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό
Α
1
134115 ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
58,09 %
2
136159 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ ΣΤΑΘΑΣ
53,05 %
3
136087 ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.
38,00 %
4
135455 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
21,00 %
δ.τ. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ
8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ξεκινώντας από τον πρώτο συμμετέχοντα και ακολουθώντας τη
σειρά
μειοδοσίας όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Πρακτικό, έκανε πλήρη έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών.
9. Κατά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ του πρώτου και του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα,
εταιρείες: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ ΣΤΑΘΑΣ», διαπιστώθηκε ότι δεν
προκύπτει η διάθεση Ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 100.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ
(οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια) της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό η Ε.Δ. την ίδια
ημέρα ζήτησε, μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του συστήματος, να δοθούν οι
απαραίτητες διευκρινήσεις.
10. Στις 26.11.2019 ανταποκρινόμενοι εμπροθέσμως και οι δύο συμμετέχοντες διευκρίνισαν με
βεβαιώσεις ότι διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν με τραπεζικά
έγγραφα.
11. Η Επιτροπή σε νέα συνεδρίαση στις 29.11.2019, λαμβάνοντας υπόψη τις από 26.11.2019
διευκρινήσεις των δύο (2) συμμετεχόντων κρίνει τις προσφορές τους παραδεκτές.
12. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
την έγκριση του αποτελέσματος και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου, την εταιρεία
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωση πενήντα οκτώ και μηδέν εννιά
τοις εκατό (58,09 %), που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 565.328,07€ πλέον ΦΠΑ, που με τα
πρόσθετα στοιχεία αναλύεται ως εξής:





Εργασίες
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
Απρόβλεπτα 15%
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

335.879,48 €,
60.458,31 €,
59.450,67 €,
101.694,91 €
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ΦΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών

7.671,66 €


Αναθεώρηση
173,04 €
13. Η προσφορά της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης
58,09% και συνολική δαπάνη 701.006,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 135.678,73 €) ελέγχθηκε
και κρίνεται παραδεκτή ως προς τους όρους της Διακήρυξης. Η προσφορά κρίνεται ικανοποιητική.
Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή παρακαλείται:
1. Να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου Επείγουσες εργασίες άρσης
επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.»προϋπολογισμού:
1.498.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ),
2. Να αναδείξει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,09% (πενήντα οκτώ και μηδέν εννιά τοις εκατό) και
οικονομική προσφορά 701.006,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
3. Να εξουσιοδοτήσει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Περιφέρειας Αττικής 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. Να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου Επείγουσες εργασίες άρσης
επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.»προϋπολογισμού:
1.498.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ),
2. Να αναδείξει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΚΥΡΙΤΣΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,09% (πενήντα οκτώ και μηδέν εννιά τοις εκατό) και
οικονομική προσφορά 701.006,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
3. Να εξουσιοδοτήσει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την
παρατήρηση «Είναι μεγάλο το ποσό για να μπει εκτός ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Βλάχου Γεωργία
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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