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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 65
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2813/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  

 

Θέµα 54
o  

 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών στήριξης για το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
∆ΚΕΣΟ, προϋπολογισµού 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (∆/ξη 9/2013).    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• 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 στον κ. Κάββαλο, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 

Αττικής), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 

6. Τα υπ’αριθµ. 8754/11-2012,  9632/4-12-2012, 395/17-1-2013 και 3319/19-4-2013 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ) της Περιφέρειας Αττικής µε 
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τα οποία αιτείται την προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας για το οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητάς της και λοιπών υλικών στήριξης και µικροϋλικών  

7. Την υπ’ αριθµ. 91/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα (σκοπιµότητα) της προµήθειας πινακίδων οδικής σήµανσης για το οδικό δίκτυο 
ευθύνης ∆ΚΕΣΟ, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ µε τη διαδικασία του 
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού 

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 6 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 /Α/11-4-2012)  
9.  Την υπ’ αριθµ. 872/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών  

10. Την υπ΄  αρ. .πρωτ. 86294/29-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΕΝΜ7Λ7-
ΩΓΡ) 

11. Την υπ’ αριθµ. 1050/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 

12. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 22/7/2013 στον οποίο κατέθεσαν προσφορές οι 
εταιρείες:  

1. ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ 

2. Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

13. Την υπ’ αριθµ. 1824/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγιναν αποδεκτές 
οι προσφορές και των δύο εταιρειών, ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και 
αποφασίστηκε η αποσφράγιση των οικονοµικών τους προσφορών σε επόµενη συνεδρίαση.  

14. Το γεγονός ότι κατά της ως άνω απόφασης της οικονοµικής επιτροπής δεν κατατέθηκαν 
προσφυγές, εντός της οριζόµενης από τον Νόµο προθεσµίας 

15. Την υπ΄αριθµ. 1855/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών των εταιρειών ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

και διαβίβασής τους στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή για αξιολόγηση.  
16. Την υπ’ αριθµ. 2184/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αναδείχθηκαν 

µειοδότες του ∆ηµόσιου Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πινακίδων 
σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών για το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ, για 
τις Οµάδες ειδών 1, 2 και 3 η εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε και για την Οµάδα 

ειδών 4 η εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 
17. Το υπ’ αριθµ. 26/2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατέθεσαν οι εταιρείες εµπρόθεσµα και διαπίστωσε τα κάτωθι: 
Α) όσον αφορά την εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε, αυτή κατέθεσε εµπρόθεσµα 
τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τη διακήρυξη µε την υπ’ αριθµ. 214530/4-11-2013 επιστολή 
της για τις Οµάδες 1, 2, 3 και η Επιτροπή έκρινε ότι αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παρ. 3 του Παραρτήµατος Β της ως άνω ∆ιακήρυξης µε αρ. 9/2013 
Β) Όσον αφορά την εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ κατέθεσε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται από τη ∆ιακήρυξη µε την υπ’ αριθµ. 208117/24-10-2013 επιστολή της, για την Οµάδα 
4 και η Επιτροπή έκρινε ότι ότι αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε το αρ. 3 παρ. 3 του 
Παραρτήµατος Β της ως άνω ∆ιακήρυξης µε αρ. 9/2013 µε την παρατήρηση ότι το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας έχει λήξει (6/11/2013) και ως εκ τούτου πρέπει να προσκοµίσει 
καινούργιο. Κατόπιν των παραπάνω η Γνωµοδοτική Επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης γνωµοδοτεί να 
κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισµός για τις οµάδες 1, 2, 3 στην εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-

Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε και αντιστοίχως για την οµάδα 4 στην εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕγια την οµάδα 
4, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας.  

18. Το υπ’ αριθµ. 226409/25-11-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας σύµφωνα µε το οποίο, ύστερα 
από έλεγχο της Υπηρεσίας στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και άλλα πιστοποιητικά που λήγουν άµεσα, ζητήθηκε η 
επικαιροποίηση και άλλων δικαιολογητικών κατακύρωσης και από τους δύο µειοδότες, επειδή 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο κατακύρωσης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή.  

19. Τα υπ’ αριθµ. 232305/26-11-2013 και 232522/26-11-2013 έγγραφα των εταιρειών ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ 
και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε αντίστοιχα, µε τα οποία οι εν λόγω εταιρείες 
προσκόµισαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά.  
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20. Το υπ’ αριθµ. 31/2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «Προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατέθεσαν οι παρακάτω εταιρείες εµπροθέσµως  και διαπίστωσε τα κάτωθι : 
1. Όσον αφορά την εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, αυτή κατέθεσε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά που 
της ζητήθηκαν µε την υπ. αριθ. 226409/25-11-13 επιστολή της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Α. και 
η επιτροπή έκρινε ότι αυτά είναι σε ισχύ, και 
2.  Όσον αφορά την εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ,  επίσης αυτή κατέθεσε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν µε την υπ. αριθ. 226409/25-11-13 επιστολή 
της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Α. και η επιτροπή έκρινε ότι και αυτά είναι σε ισχύ. 
Κατόπιν των παραπάνω η Γνωµοδοτική Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης,  

Γνωµοδοτεί 
να κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισµός  για τις οµάδες 1,2,3, στην εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-

Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε, και αντιστοίχως για την οµάδα 4  στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε για την 
οµάδα 4» 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών για το οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ ως ακολούθως: 
α) για τις Οµάδες ειδών 1, 2 και 3 του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-

Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε, στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς ήτοι 19.369,79€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την Οµάδα 1, 1.840,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 
Οµάδα 2 και 14.273,35€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την Οµάδα 3 

και  
β) για την Οµάδα ειδών 4 του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. στην τιµή της 

οικονοµικής της προσφοράς ήτοι 10.885,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών για το οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ ως ακολούθως: 
α)  για τις Οµάδες ειδών 1, 2 και 3 του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία: «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ. 

ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς,  ήτοι: 19.369,79€ (δεκαεννιά 
χιλιάδες  τριακόσια εξήντα εννιά ευρώ και εβδοµήντα εννιά λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
για την Οµάδα 1, 1.840,28€ (χίλια οχτακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την Οµάδα 2 και 14.273,35€ (δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια 
εβδοµήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την Οµάδα 3 

και  
β)  για την Οµάδα ειδών 4 του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. στην τιµή της 

οικονοµικής της προσφοράς ήτοι 10.885,50€ (δέκα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και 
πενήντα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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