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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. 2230/2013 

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 16o 

Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσµατος 1ου σταδίου του διαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 
900.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), Β) Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Οδικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του  δεύτερου (2ου ) σταδίου του 
διαγωνισµού, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών. 
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 δίνει το λόγο στoν κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
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2.  Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της Περιφέρειας Αττικής». 

4.  Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε     
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση   
του  παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII  της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί  δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά  τα κατώτατα 
όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. 

5.    α. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί 
καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1564/2005. 

    β. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές». 

8.   Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005 

9.   Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

10.   Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και 
άλλες ∆ιατάξεις» 

11.  Το Π∆118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆.  

12.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Και αφού λάβεται υπόψη: 

1. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.61/11-01-2011 (Φ.Ε.Κ. 18 Β’/14-01-2011) απόφαση του  
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».   

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

3. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

4. Η µε αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 απόφαση  του  Υπουργείου  ∆ιοικητικής     
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

5. Τη µελέτη του θέµατος που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας  
Αττικής (∆9). 
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6. Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
(Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240) και την 7484/∆Ε-272/18-02-2013 Απόφαση του Υπουργού ΑΝΑΠΤΥΜΕ∆Ι 
(Α∆Α: ΒΕΥΖΦ-6ΜΓ) έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2013, µε την οποία  η σύµβαση θα 
χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2012ΕΠ08500165 του Π∆Ε, 
προϋπολογισµού: 900.000,00 € µε ΦΠΑ, όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από 05-07-2013 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α∆Α: ΒΛ4ΠΦ-Ε1Ι). 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Την υπ’ αριθ. 1084/2013/31-05-2013 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 δηµοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέµα.   

2. Την υπ’ αριθ. 1866/13-09-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε 
την οποία α) εγκρίθηκε η Γνωµοδότηση της Τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, µε 
την οποία απορρίφθηκε η από 04-19-2013 ένσταση του Χατζηπλή Παναγιώτη και β) 
επανακαθορίστηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

3. Την υπ’ αριθ. 1310/2013/28-06-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισµού για τα 
εξειδικευµένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτεινής σηµατοδότησης, εξοπλισµού 
συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας και λοιπού ηλεκτροµηχανολογικού οδικού εξοπλισµού 
Περιφέρειας Αττικής, αρµοδιότητας ∆/νσης Οδικών Έργων (∆9) & ∆/νσης Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας(∆ΚΕΣΟ), για το έτος 2013.  

4. Την υπ’ αριθ. 1311/2013/28-06-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης για την Τριµελή Γνωµοδοτική επιτροπή 
αξιολόγησης  ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆.118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 
για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρµοδιότητας ∆/νσης Οδικών Έργων (∆9), ∆/νσης 
Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ), ∆/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας 
(∆ΚΕΟ), ∆/νση Υδραυλικών Έργων (∆10) & ∆/νση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (∆ΚΥΕ), 
για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 

5. Την υπ’ αριθµ. ∆9/οικ/13077/04-10-2013 έγγραφη ανακοίνωση αποτελεσµάτων του 1ου σταδίου 
του διαγωνισµού, στην οποία τέθηκε και προθεσµία υποβολής ενστάσεων  και την υπ’ αριθµ. 
∆9/οικ/13078/04-10-2013 Πράξη ανάρτησης της παραπάνω ανακοίνωσης. 

6. Τα υπ’ αριθµ. ∆9/οικ/12914/26-09-2013 και ∆9/οικ/12913/26-09-2013 έγγραφα του Προέδρου 
της Ε.∆.  προς το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Αττικής και την Τράπεζα Πειραιώς αντίστοιχα προκειµένου να 
ελεγχθεί η γνησιότητα τους, σε εφαρµογή της Εγκυκλίου 17-∆17γ/09/154/ΦΝ37/21-9-2010. 

7. Το υπ’ αριθµ. 71333/01.10.13/07-10-2013 έγγραφο του ΤΣΜΕ∆Ε Αττικής και το από 26-09-
2013 (αρ. πρωτ ∆9: 12927/27-09-2013) έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς, µε τα οποία 
επιβεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών.  

8. Το από 08/10/2013 Πρακτικό 1ου  σταδίου που συντάχθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
9. Την από 08/10/2013 (αρ. πρωτ.∆9: 13145/08-10-2013) Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, µε την οποία υπέβαλλε το πρακτικό διαγωνισµού του 1ου  Σταδίου και από τα 
οποία προκύπτει ότι: 

10.  α. Η δηµοπρασία έγινε στις 26-09-2013 και σε αυτήν προσήλθαν µία (1) εταιρεία και µία (1) 
κοινοπραξία και κατέθεσαν τους φακέλους των προσφορών τους . 
β. Μετά από τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων 

των διαγωνιζοµένων έγινε δεκτές οι δύο (2) προσφορές των:     
• ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. και  
• Κ/ΞΙΑ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ 
γ.  Ελέγχθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σύµφωνα µε την 

Εγκύκλιο 17 µε αρ.πρωτ.∆17γ/09/154/ΦΝ437 της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού και 
Κωδικοποίησης (∆17) 
    δ. Κατά του κύρους του 1ου  σταδίου του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του 1ου σταδίου του διαγωνισµού για την 
Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή 
λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» 
συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  (µε ΦΠΑ) σύµφωνα µε το οποίο γίνονται δεκτές 
οι προσφορές των  
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• ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.  και  
• Κ/ΞΙΑ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ 

για να µετάσχουν στο 2ο στάδιο του διαγωνισµού  αυτού (Άνοιγµα Οικονοµικών     Προσφορών). 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για 
τη συνέχιση της  διαδικασίας του δεύτερου (2ου) σταδίου του διαγωνισµού, µέχρι  την 
υπογραφή της σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του 1ου σταδίου του διαγωνισµού για την 
Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού 
προϋπολογισµού 900.000,00 € (εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ) (µε ΦΠΑ) σύµφωνα µε το οποίο 
γίνονται δεκτές οι προσφορές των: 

• ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.  και  
• Κ/ΞΙΑ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ 

για να µετάσχουν στο 2ο στάδιο του διαγωνισµού  αυτού (Άνοιγµα Οικονοµικών Προσφορών). 

 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για 
τη συνέχιση της  διαδικασίας του δεύτερου (2ου) σταδίου του διαγωνισµού, µέχρι  την υπογραφή της 
σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών. 
 
 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κα Θ. Καραϊνδρου δηλώνει λευκό. 
 
      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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