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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1435/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 12/07/2013,  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 09/07/2013.  

 
Θέµα 6o  

Εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο: «ΣΗΜ-05/12: 
Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). 2. Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 434/2013/15-03-2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφ. Αττικής µε θέµα: α) Έγκριση µελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης, β) ∆ιεξαγωγή 
δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού, γ)  Σύσταση Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης  του έργου ΣΗΜ-05/12. 
 
Παρόντες:  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

2.   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» (Κ.∆.Ε), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και 
της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
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3. Του Π.∆. 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. 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.ΥΟ∆∆/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 ∆ιευθύνσεων οδικών έργων περιφέρειας αττικής (∆9) και κατασκευής Έργων Συντήρησης 
οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.). 

7. Την µε αριθµ. πρωτ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία 
τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆9. 

8. Του  Π.∆. 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. 13400/17-4-2013 της Γ.∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

  Και έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν.3386/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010) «περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

2. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
3. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Τη µελέτη του έργου του θέµατος που συντάχθηκε από ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆9). 
5. Την υπ’ αριθµ. 434/2013/20-03-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης, η 
δηµοπράτηση, η αποστολή περίληψης για τη δηµοσίευση του έργου του θέµατος και η σύσταση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

6. Την από 29-04-2013 αναφορά του προέδρου της Ε.∆., σύµφωνα µε την οποία  
i.Η δηµοπρασία του έργου έγινε στις 23-04-2013. 
ii. Κατέθεσαν δικαιολογητικά συµµετοχής και οικονοµικές προσφορές (8) εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

iii.Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών έγιναν δεκτές 
και οι (8) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

iv.Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν στους συµµετέχοντες µε την υπ’ αριθµ. ∆9/οικ.11144/23-04-2013 
Ανακοίνωση , η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και τέθηκε 
προθεσµία υποβολής ενστάσεων µέχρι και τις 29-04-2013. 

v. Προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» µε ποσοστό έκπτωσης 57% 
vi.Ελέγχθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
∆17/09/ΦΝ437/21-09-2010 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΥΜΕ∆Ι’ 

vii. Υπεβλήθησαν δύο (2) ενστάσεις εκ των οποίων η µία από µη συµµετέχουσα εργοληπτική 
επιχείρηση και για τις οποίες η Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της. 

7. Την υπ’ αριθµ. 1249/2013/19-06-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, µε την οποία αναβλήθηκε το υπόψη θέµα για επόµενη συνεδρίαση.    

Αντικείµενο της εισήγησης :    

1. Εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο: «ΣΗΜ-
05/12: Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης 
στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

2. Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 434/2013/15-03-2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφ. 
Αττικής µε θέµα: α) Έγκριση µελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης, β) ∆ιεξαγωγή 
δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού, γ)  Σύσταση 
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Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης  του έργου «ΣΗΜ-05/12: 
Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο 
Περιφέρειας Αττικής». 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 α)Mε την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας (Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240) και το έγγραφο µε αρ. πρωτ.59099/26-04-12 της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού προγραµµατισµού, το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, Κωδικός 
έργου 2012ΕΠ08500157 του Π∆Ε., µε εγκεκριµένο Προϋπολογισµό Έργου 900.000,00 € . 

 β)Με την αριθ. 434/2013/20-03-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δηµοπράτησης ,η δηµοπράτηση, η 
αποστολή περίληψης για δηµοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέµα και η σύσταση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.    
γ)  Ο διαγωνισµός διεξήχθη στις 23-04-2013. 
δ)  Στο διαγωνισµό συµµετείχαν οκτώ (8) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

  ε)Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού την23-04-2013 και κατά την κατάθεση των 
προσφορών, εκ παραδροµής, από µέλος της Επιτροπής  ανοίχτηκε ένας φάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς χωρίς όµως η οικονοµική προσφορά να βγει απ’ αυτόν. 

 στ)Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών και προκειµένου να 
κριθεί ανεπηρέαστα από όλα τα µέλη της Επιτροπής αν το περιστατικό αυτό δηµιουργούσε επί 
της ουσίας κώλυµα για τη συνέχιση του ∆ιαγωνισµού, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους 
παρευρισκόµενους συµµετέχοντες να εξέλθουν προσωρινά και για λίγο από την αίθουσα για 
να γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της Επιτροπής. Λαµβάνοντας 
κυρίως υπόψη, ότι η απαίτηση του νόµου περί µυστικότητας των Οικονοµικών Προσφορών 
δεν καταστρατηγήθηκε εξ αυτού του περιστατικού, η Επιτροπή κατέληξε οµόφωνα στην 
άποψη ότι η διακοπή της διενέργειας του διαγωνισµού δεν θα αποτελούσε τη βέλτιστη λύση. 

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συµµετέχοντες να εισέλθουν στην 
αίθουσα προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Ο συγκεκριµένος φάκελος αποσφραγίστηκε 
κανονικά στη δέουσα σειρά και αµέσως µετά την πλήρη αποσφράγιση αυτού, µία εκ των 
παρευρισκοµένων, εκπρόσωπος συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρεία, εξέφρασε 
αµφιβολία για το κατά πόσο ο συγκεκριµένος φάκελος κατατέθηκε σφραγισµένος και αν θα 
έπρεπε να γίνει αποδεκτός από την Επιτροπή ή να απορριφθεί εξ αυτού του λόγου.  

 Συµπερασµατικά η άποψη της Επιτροπής όπως αυτή διατυπώθηκε στην συνηµµένη 
γνωµοδότηση της, ήταν ότι η τυπική απόκλιση (µερική αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών 
πριν την προβλεπόµενη φάση χωρίς όµως αποκάλυψη του περιεχοµένου της) σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα στη διαδικασία,  πρέπει να θεωρηθεί µη ουσιώδης και µη ικανή να οδηγήσει 
την Επιτροπή σε διακοπή ή ακύρωση του διαγωνισµού από την ίδια, χωρίς να προηγηθεί κατ’ 
αρχήν γραπτή ένσταση διαγωνιζόµενου και κρίση αυτής από ανώτερο όργανο. 

 ζ) Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία του διαγωνισµού.  
 η) Μετά το πέρας της διαδικασίας κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Οδικών Έργων 
(∆9) δύο ενστάσεις από εκπροσώπους των εταιρειών  

• «PANATHINEON Development Α.Ε.» που είχε λάβει µέρος στον διαγωνισµό και  

• «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΤΕ» που δεν είχε λάβει µέρος στον διαγωνισµό 
 θ)Μετά την παρέλευση πενθηµέρου (προθεσµία υποβολής ενστάσεων) έκλεισε το πρακτικό 

διαγωνισµού και ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπέβαλε την σχετική αναφορά. 
  Κατόπιν τα ανωτέρω και επειδή: 

1. Η ένσταση της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΤΕ» θεωρείται τυπικά απαράδεκτη σύµφωνα µε το 
άρθρο 25 του Ν.3669*08, αφού η εταιρεία αυτή δεν συµµετείχε στον διαγωνισµό. 

2. Η ένσταση της εταιρείας «PANATHINEON Development Α.Ε.» κατατέθηκε εµπρόθεσµα και 
εποµένως θα πρέπει να εξεταστεί επί της ουσίας  

3. Η Υπηρεσία, παρ’ όλα τα αναφερόµενα στη γνωµοδότηση της Ε.∆. και ανεξάρτητα από τις 
υποβληθείσες δύο ενστάσεις (από µία συµµετέχουσα εταιρεία και µία µη συµµετέχουσα) 
θεωρεί, ότι πρέπει να ακυρωθεί η διαδικασία του διαγωνισµού και σύµφωνα µε το άρθρο 27 
παρ. 3 του Ν.3669/08 : « Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, αν 
διαπιστώσει ότι εµφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, να 

ακυρώσει µερικά τη διαδικασία της δηµοπρασίας ή να αναµορφώσει το αποτέλεσµά της ή να 

διατάξει την επανάληψή της από το σηµείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη».   
4.  Λόγω του ότι έχει προκύψει στο διάστηµα αυτό, αλλαγή στην νοµοθεσία που συµπληρώνει το 

Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (Κ.∆.Ε)», 
απαιτείται πλέον να γίνει νέα δηµοπράτηση του υπόψη έργου, µε αναπροσαρµογή ορισµένων 
όρων. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
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1. Την αποδοχή της από 23/04/2013 ένστασης της «PANATHINEON Development Α.Ε.» και την 
απόρριψη της από 23/04/2013 ένστασης της «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΤΕ» κατά της διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισµού.   

2. Την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 434/2013/15-03-2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφ. Αττικής µε θέµα: α) Έγκριση µελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης β) 
∆ιεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού, γ)  
Σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης  του έργου: 
«ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής 
σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισµού 
900.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α)Την αποδοχή της από 23/04/2013 ένστασης της «PANATHINEON Development Α.Ε.» και την 
απόρριψη της από 23/04/2013 ένστασης της «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΤΕ» κατά της διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο: «ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & 
εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισµού 900.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).   
Β)Την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 434/2013/15-03-2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφ. Αττικής µε θέµα: α) Έγκριση µελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης β) ∆ιεξαγωγή 
δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού, γ)  Σύσταση Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης  του έργου: «ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή 
διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο 
Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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