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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2229/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέµα 15o 

Α. Έγκριση πρακτικού, και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στον κόµβο Μάνδρας» συνολικού 
προϋπολογισµού 120.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Β. Εξουσιοδότηση της 
∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) 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 
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής κ.κ.: 
• Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
• Ιάκωβος Προµπονάς 
• Θάλεια Καραΐνδρου 

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• Άννα Μεθυµάκη 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Επιτροπής για την προσέλευση του τακτικού µέλους κ. Χ. Καραθάνου και δίνει το λόγο στoν κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

ΑΔΑ: ΒΛΛ57Λ7-ΤΗ4



 - 2 - 

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. 

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. 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. 13400/17-04-2013 της Γ. ∆/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ οικ.5686/9-1-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟ∆∆/21-1-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισµός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 

2.Την υπ’ αριθµ. Οικ.16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β΄/5-2-2013) Απόφαση 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 Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Ο.). 

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

 Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ’ όψη τα παρακάτω: 
Α.  Χρηµατοδότηση του έργου: 

         Το έργο «Ανακατασκευή οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στον κόµβο Μάνδρας» 
συνολικού προϋπολογισµού 120.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), αποτελεί υποέργο 
του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Αττικής και επισκευή – Συντήρηση εξοπλισµού και 
µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Αττικής», που χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 2012 Περιφέρειας Αττικής µε 
κωδικόΚΑΕ2008ΕΠΟ8500014,µε ολικό προϋπολογισµό 14.000.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένης 
της δαπάνης για Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Α∆Α:Β4ΩΗΦ-240), ενώ έχει περιληφθεί στο Π.∆.Ε. της 
Περιφέρειας Αττικής για το 2013 µε τον ίδιο κωδικό σύµφωνα µε την από 05/07/2013 Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Β. Ιστορικό του έργου :  
1.  Η µελέτη του έργου του θέµατος συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων 

(∆.Ε.Σ.Ε.). 
2. Με την υπ’ αριθµ. 1355/15-07-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης, η δηµοπράτηση και η 
αποστολή περίληψης για τη δηµοσίευση του έργου του θέµατος. 

3. Με την υπ’ αριθµ. 1499/19-07-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής διαγωνισµού του έργου του θέµατος.   

4. Με το αριθµ. πρωτ. 721/Σ-174/30-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων και µε το  αρ. 
πρωτ. 59250/31-07-2013/16-08-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α., ζητείται και επιβεβαιώνεται 
αντίστοιχα ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό 
που εξέδωσαν οι συµµετέχοντες, σε εφαρµογή της εγκυκλίου 17/2010 της Γ.Γ.∆.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

5. Το από 30-07-2013 Πρακτικό που συντάχθηκε από την Ε.∆. και το οποίο ολοκληρώθηκε στις 
21-08-2013, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και  την επιβεβαίωση 
της γνησιότητας των τεσσάρων(04) εγγυητικών επιστολών. 

6. Το  από 21-08-2013 Πρακτικό της Ε.∆. και από το οποίο προκύπτει ότι: 

• Η δηµοπρασία του έργου έγινε στις  30-07-2013. 
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• Κατέθεσαν δικαιολογητικά συµµετοχής τέσσερεις (04) εργοληπτικές επιχειρήσεις . 

• Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών έγιναν δεκτές 
και οι τέσσερεις (04) εργοληπτικές επιχειρήσεις.    

• Προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.»  µε µέση 
έκπτωση 13,00% . 

• Ελέγχθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο 17/2012 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΥΜΕ∆Ι. 

7. Με το υπ’ αριθµ. 768/Σ-174/21-8-2013 έγγραφο της ∆.∆.Ε., γνωστοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες η  ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του πρακτικού της Ε.∆. 

Και επειδή: 
1. Ο διαγωνισµός του έργου διεξήχθη νοµότυπα στις 30-07-2013. 
2. Στο διαγωνισµό συµµετείχαν και κατέθεσαν προσφορές οι εξής τέσσερεις (04) εργοληπτικές 

επιχειρήσεις κατά σειρά επίδοσης προσφοράς στον συνηµµένο πίνακα ΙI: ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε., 
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ.,ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε∆Ε.  

  Η Ε.∆. κατέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις οικονοµικές προσφορές τους. 
3. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών 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 Έκπτωση % 

1 ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.  13,00 

2 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ. 12,00 

3 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ 11,00 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 10,00 

4. Η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Πρακτικό και στον πίνακα ΙII που επισυνάπτεται, έκανε πλήρη 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Οικονοµικών προσφορών και αναδείχθηκε 
προσωρινός  µειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. µε µέση έκπτωση 13,00%.  

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή :  
1.  Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και το πρακτικό της Ε.∆. η σειρά µειοδοσίας είναι: 
 1ος  προσωρινός µειοδότης  η εταιρεία «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.», η  οποία έδωσε µέση έκπτωση 13,00% , 

που αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 104.400,00 €, και αναλύεται ως εξής: Εργασίες 
60.301,26 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.854,23 €, απρόβλεπτα 10.673,32 €, αναθεώρηση 3.049,24 € 
και Φ.Π.Α 23%  19.521,95 € . 

2ος προσωρινός µειοδότης η εταιρεία  «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ.», µε µέση έκπτωση 12,00 %. 
3ος  προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ», µε µέση έκπτωση 11,00 %. 
2.  Ο συναγωνισµός για τον υπ’ όψη διαγωνισµό κρίνεται επαρκής. 
 3.   Η προσφορά  της εταιρείας «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» ως  προσωρινού αναδόχου του έργου,  µε µέση 
      έκπτωση 13,00 % κρίνεται συµφέρουσα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 4.   Κατά του κύρους του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1.  Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος της Ε.Ο. 
Ελευσίνας – Θήβας στον κόµβο Μάνδρας» συνολικού προϋπολογισµού 120.000,00 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» µε µέση έκπτωση 13,00 % η 
οποία αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 104.400,00 € και που αναλύεται ως εξής : 

Εργασίες 60.301,26  € 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.854,23  € 
Απρόβλεπτα 15% 10.673,32  € 
ΣΥΝΟΛΟ     81.828,81€ 
Αναθεώρηση 3.049,24 € 
ΣΥΝΟΛΟ 84.878,05 € 
Φ.Π.Α. 23% 19.521,95 € 
ΣΥΝΟΛΟ  104.400,00 € 
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2. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) 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 ∆ιαγωνισµού και την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος της Ε.Ο. 
Ελευσίνας – Θήβας στον κόµβο Μάνδρας» συνολικού προϋπολογισµού 120.000,00€ 
(εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» 
µε µέση έκπτωση 13,00 % η οποία αντιστοιχεί σε οικονοµική προσφορά 104.400,00 € (εκατόν 
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και που αναλύεται ως εξής : 

Εργασίες 60.301,26  € 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.854,23  € 
Απρόβλεπτα 15% 10.673,32  € 
ΣΥΝΟΛΟ     81.828,81€ 
Αναθεώρηση 3.049,24 € 
ΣΥΝΟΛΟ 84.878,05 € 
Φ.Π.Α. 23% 19.521,95 € 
ΣΥΝΟΛΟ  104.400,00 € 

 
2. Την εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για τη συνέχιση 

της  διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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