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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 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1149/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 07/06/2013,  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 04/06/2013.  

 
Θέμα 7o 

Α) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
Υποδομών &  Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» (Υποέργο του έργου 
2012ΕΠ08500138: «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής») προϋπολογισμού: 2.300.000.00 € με ΦΠΑ. 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.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

 Θάλεια Καραϊνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

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 στην κα. 
Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
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. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε), 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-
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11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

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

5. Της υπ’ αριθμ οικ.5686/9-1-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

6. Της υπ’ αριθμ. Οικ.16575/24-01-2013 (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) κσι κατασκευής Έργων Συντήρησης 
οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.). 

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

Και έχοντας υπόψη: 
1. Την από 9-4-2012 Απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΑΔΑ:Β4ΩΗΦ-240), με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 
2012ΕΠ08500138 ως υποέργο του «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,με προϋπολογισμού: 2.300.000,00€ με ΦΠΑ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 892/30-04-2013  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 που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 992/17-05-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή 
διαγωνισμού και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου. 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/11419/28-05-2013 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με την 
οποία ανακοινώθηκε στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το πρακτικό του διαγωνισμού και τέθηκε 
προθεσμία υποβολής ενστάσεων. 

5. Τα υπ’ αριθμ. Δ9/οικ./11425/28-05-2013 , Δ9/οικ./11426/28-05-2013 προς ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 
Αττικής και Καβάλας αντίστοιχα και Δ9/οικ./11427/28-05-2013 προς Τράπεζα Πειραιώς ( 
Κατάστημα Παπαστράτου) ,έγγραφα του Προέδρου της Ε.Δ., με τα οποία 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. 

6. Το υπ’ αριθμ. 757-28.05.13/30-05-13 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Καβάλας., το από 29-
05-2013 έγγραφο της Τράπεζα Πειραιώς ( Κατάστημα Παπαστράτου), το υπ’ αριθμ. 43129-
30.05.13/03-06-13 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Αττικής, με τα οποία βεβαιώνονται η 
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

7. Το από 28-05-2013 Πρακτικό που συντάχθηκε από την Ε.Δ. και το οποίο ολοκληρώθηκε στις 
04-06-2013, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και μετά την 
επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών. 

8. Την από 04-06-2013 Αναφορά του Προέδρου της Ε.Δ. με την οποία υπέβαλε μεταξύ των άλλων 
και το πρακτικό του διαγωνισμού και από τον οποίο προκύπτει ότι: 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 992/17-05-2013  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 28-05-2013. 

 Κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχής τέσσερις (4) εργοληπτικές επιχειρήσεις . 

 Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών έγιναν 
δεκτές οι τρεις (3) από τις τέσσερις εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες με την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/11419/28-05-
2013 ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 
τέθηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και τις 03-06-2013. 

 Η εργοληπτική επιχείρηση ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ αποκλείσθηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού . 

 Το πρακτικό του διαγωνισμού διατέθηκε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και μέχρι τη Δευτέρα 03-06-2013 δεν κατατέθηκε ένσταση κατά του κύρους 
του διαγωνισμού. 

 Ελέγχθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 17/2012 της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ. 
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Και επειδή: 
1. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη νομότυπα στις 28-05-2013. 
2. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορές οι εξής τέσσερις (4)  εργοληπτικές 

επιχειρήσεις κατά σειρά επίδοσης προσφοράς , συνημμένος πίνακας Ι : Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ 
Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ , ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ, Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ « 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ» – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΙΘΑΚΗ 
ΑΤΕ. 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 την αντίστοιχη μέση έκπτωση, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  
 

α/α Εργοληπτική Επιχείρηση Μέση Έκπτωση % 

1 
Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ 

ΑΚΤΕ. 
13,00 % 

2 ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ  12,00 % 

3 
Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ» 
– ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

10,47 % 

4 ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ  10,00 % 

4. Η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, όπως 
αυτή καταχωρήθηκε στο Πρακτικό και στον πίνακα ΙΙ που επισυνάπτεται, έκανε πλήρη έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Οικονομικών προσφορών, αποκλείσθηκε η εταιρεία 
ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ «καθόσον στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της στην επωνυμία του « νομικού 
προσώπου» αναγραφόταν η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αντί του σωστού ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ.» και 
προσωρινός  μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ 
ΑΚΤΕ με μέση έκπτωση 13,00 %,. 

5. Τα ανωτέρω  ανακοινώθηκαν, με το υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/11419/28-05-2013 έγγραφο του 
Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας προς γνώση 
των ενδιαφερομένων και τέθηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και τις 03-06-2013. 
 

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 ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ με 
μέση έκπτωση 13,00 %, που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 2.001.000,00 €, που 
αναλύεται ως εξής: Εργασίες 1.186.963,27 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 213.653,39 €, Απρόβλεπτα 15% 
210.092,50 €, Αναθεώρηση 16.120,11 € και Φ.Π.Α. 23% 374.170,73 €. 

  2ος  προσωρινός μειοδότης η ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 12,00 %. 
3ος προσωρινός μειοδότης η Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ» – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ   ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με μέση έκπτωση 10,47 %. 

2. Ο συναγωνισμός για τον υπ’ όψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής. 
3.  Η προσφορά της Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ με μέση 

έκπτωση 13,00 % κρίνεται συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο , καθώς οι τιμές των εργασιών 
του Τιμολογίου μελέτης είναι  σημαντικά μειωμένες σε  σχέση με τις αντίστοιχες τιμές 
προηγούμενων εργολαβιών. 

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: «Εργασίες Υποδομών &  Άρση Βλαβών 
Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» (Υποέργο του έργου 2012ΕΠ08500138: 
«ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. 
Αττικής») προϋπολογισμού: 2.300.000.00 € με ΦΠΑ. στην Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ - ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ με μέση έκπτωση 13,00 % η οποία αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά 2.001.000,00  € και που αναλύεται ως εξής: 

Εργασίες 1.186.963,27 €  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 213.653,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.616,66 € 

Απρόβλεπτα 15% 210.092,50 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1.610.709,16 € 
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Αναθεώρηση 16.120,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.626.829,27 € 

Φ.Π.Α. 23% 374.170,73 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.001.000,00 € 

2. 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 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
 
1.Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες Υποδομών &  Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης 
Περιφέρειας Αττικής» (Υποέργο του έργου 2012ΕΠ08500138: «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση 
βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής») προϋπολογισμού: 2.300.000,00€ 
(δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) με ΦΠΑ. στην Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ - ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ με μέση έκπτωση 13,00% (δέκα τρία τοις εκατό), η οποία 
αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 2.001.000,00 € (δύο εκατομμύρια χίλια ευρώ) και που 
αναλύεται ως εξής: 
 

Εργασίες 1.186.963,27 €  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 213.653,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.616,66 € 

Απρόβλεπτα 15% 210.092,50 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1.610.709,16 € 

Αναθεώρηση 16.120,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.626.829,27 € 

Φ.Π.Α. 23% 374.170,73 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.001.000,00 € 

 
2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της  
διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Το τακτικό μέλος κ. Καραθάνος και το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραϊνδρου δηλώνουν 
λευκό. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7Λ7-ΛΙ0


