
  

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 665/2016 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 4ο  
Ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού της Παροχής Υπηρεσιών:«ΣΗΜ-05/14: 
Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Περιφέρειας Αττικής» 
προϋπολογισµού 6.000.000,00€ (µε ΦΠΑ) και συνέχισης της  διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι 
την υπογραφή της σύµβασής της 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Πανάγου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. 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». 

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

5. 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 

6. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

7. Το 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» 

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

9. Τις 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. 

10. Την από 22-08-2014 Απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

(Α∆Α:Β58ΕΦ-Υ3Ρ) µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 6.000.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 585 

ΤΡΟΠ 0, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500022 του Π.∆.Ε. 

11. Την υπ’ αριθ. 2222/2015 (Α∆Α:ΨΕ417Λ7-ΠΝΜ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη 

δηµοπράτησης, η ηλεκτρονική δηµοπράτηση και η αποστολή περίληψης για δηµοσίευση του 

έργου που αναφέρεται στο θέµα.   

12. Την  υπ’ αριθµ. 1635/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (Α∆Α: 

7Λ0Σ7Λ7-Β4Θ),µε την οποία ορίστηκε η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

13. Την  υπ’ αριθµ. 1636/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

(Α∆Α:7ΣΨ07Λ7-008),µε την οποία ορίστηκε η Τριµελής 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). 

14. Ότι ο διαγωνισµός διεξήχθη ηλεκτρονικά και σε αυτόν κατέθεσαν ηλεκτρονική προσφορά 

εννέα (7) διαγωνιζόµενοι και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του «υπό»φακέλου 

δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς πραγµατοποιήθηκε στις 29-12-2015. 

15. Το από 29/2/2016 Πρακτικό 1ου σταδίου από το οποίο προκύπτει ότι µετά τον προβλεπόµενο 

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων των διαγωνιζοµένων, η 

Ε.∆. πρότεινε να γίνουν δεκτοί στο 1ο στάδιο του διαγωνισµού οι εξής πέντε (5) 

διαγωνιζόµενοι: 

«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ», «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ», «ΙΝ ΜΑΙΝΤ ΑΕ», «Κ/Ξ 

ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΠΕ», , καθόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης του 

παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

16. Το πρακτικό 1ου σταδίου που αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στις 01/03/2016. 

17. Την  υπ’ αριθµ. 467/2016/01.03.2016Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσµα του 1ου σταδίου του 

διαγωνισµού της υπόψη παροχής υπηρεσιών και που αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στις 01/03/2016. 

18. Τις από 09/03/2016, 10/03/2016 και 11/03/2016προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών 

«ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ», «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ», «Κ/ΞΙΑ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ-

ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ» και «ΙΝ ΜΑΙΝΤ A.Ε.», κατατεθείσες σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
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N.3886/2010, κατά της υπ΄αριθµ. 467/2016/01.03.2016Απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής που αφορά την έγκριση τουπρακτικού του 1ου σταδίου του 

διαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ-05/14. 

19. Την  υπ’ αριθµ. 641/2016/15-03-2016Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία απερρίφθησαν ως αβάσιµες οι από 09/03/2016, 10/03/2016 και 

11/03/2016 προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών«ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», «ΑΛΚΤΗΡ 

ΑΚΤΕ», «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ», «Κ/ΞΙΑ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ-ΕΥΡ. ΗΛΕΚ ΕΠΕ»και «ΙΝ ΜΑΙΝΤ 

A.Ε.»κατά τουπρακτικού του 1ου σταδίου του διαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-

05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Περιφέρειας 

Αττικής», σύµφωνα και µε το από 15/03/2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων. 

20. Το υπ’ αριθµ. 10756/21-03-2016έγγραφο της ∆/νσης  ∆9, µε το οποίο αναρτήθηκε µέσω του 

ΕΣΗ∆ΗΣ η από 21/03/2016 ανακοίνωση τoy προέδρου της Ε.∆. στους συµµετέχοντες η 

ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των 

συµµετεχόντων και 

    ΕΠΕΙ∆Η: 

1. Με την από 24/03/2016 (αρ. πρωτ.10812/24-03-2016) Αναφορά του Προέδρου της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, υποβλήθηκε το από 24/03/2016 πρακτικό διαγωνισµού του 2ου  

Σταδίου, σύµφωνα µε το οποίο: 

α. Οι Οικονοµικέςπροσφορές και των πέντε (5) συµµετεχόντων, µε βάση την απόφαση 

έγκρισης του 1ουσταδίου, αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά στις 21/03/2016 και ώρα 

12:30µ.µ. 

β. Μετά τον πλήρη έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων έγιναν 

αποδεκτές και οι πέντε. 

γ.Από τις προσφορές τη χαµηλότερη τιµή προσέφερε η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» 

δ.Η σειρά µειοδοσίας είναι η εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 1.854.042,47 

2 ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ 1.902.385,95 

3 ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ 2.341.847,33 

4 ΙΝ ΜΑΙΝΤ ΑΕ 3.040.487,50 

5 Κ/Ξ ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΠΕ 3.408.134,02 

 

ε. Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων που αναλυτικά καταγράφονται στη 

συνέχεια. Σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν µεµονωµένα 

ποσοστό µέχρι 15% των ποσοτήτων του προϋπολογισµού κατ΄ άρθρο και τηρείται η 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της προτεινόµενης αξίας της σύµβασης µε Φ.Π.Α., δεν 

υπερβαίνει την συνολική εγκεκριµένη πίστωση (6.000.000,00 ευρώ).   
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Μ. ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Μηνιαία επιτήρηση, ετοιµότητα 
προσωπικού και µηχανηµάτων, 
αποκατάσταση βλαβών, 
δυσλειτουργιών και µικροζηµιών 
στις σηµατοδοτικές εγκαταστάσεις 
και εκτέλεση εργασιών προσαρµογής 
υφιστάµενων και ολοκλήρωσης νέων 
σηµατοδοτικών εγκαταστάσεων, 
εκτός του ρυθµιστή 

τεµ. 30.270,00 27,36 828.187,20 3.363,00 11,11% 33.633,00 920.198,88 

2 Καθολική προληπτική 
αντικατάσταση υφιστάµενου 
αντικραδασµικού λαµπτήρα 
πυράκτωσης σε απλό σηµατοδότη, 
µε καινούργιο αχρησιµοποίητο 
αντικραδασµικό λαµπτήρα 

πυράκτωσης 

τεµ. 200.000 0,76 152.000,00 0,00 0,00% 200.000 152.000,00 

3 Καθολική προληπτική 
αντικατάσταση υφιστάµενου 
αντικραδασµικού λαµπτήρα 
πυράκτωσης σε αναρτηµένο 
σηµατοδότη, µε καινούργιο 
αχρησιµοποίητο αντικραδασµικό 
λαµπτήρα πυράκτωσης 

τεµ. 19.000 5,70 108.300,00 0,00 0,00% 19.000 108.300,00 

4 Καθολική συντήρηση ενός πεδίου 
απλού σηµατοδότη ή σηµατοδότη 
αναρτηµένου µε βραχίονα, αλλά στο 
ύψος του απλού 

τεµ. 24.500 3,04 74.480,00 0,00 0,00% 24.500 74.480,00 

5 Αποξήλωση υπάρχοντος 
αναρτηµένου σε βραχίονα 

σηµατοδότη δύο ή 
τριών πεδίων µε λάµπα 
πυράκτωσης, αντικατάστασή του µε 
αντίστοιχο 
νέου τύπου LED και µετατροπή του 
αποξηλοθέντος σηµατοδότη σε 
χαµηλό δύο ή τριών πεδίων µε 
λάµπα πυράκτωσης 

τεµ. 1.100 20,90 22.990,00 0,00 0,00% 1.100 22.990,00 

6 Ανακαίνιση βαφής απλού, 
εγκατεστηµένου, ιστού φωτεινής 
σηµατοδότησης 

τεµ. 2.308 7,60 17.540,80 0,00 0,00% 2.308 17.540,80 
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7 Ανακαίνιση βαφής ιστού φωτεινής 
σηµατοδότησης µε βραχίονα µέχρι 
το ύψος του απλού 

τεµ. 1.300 9,50 12.350,00 0,00 0,00% 9,50 12.350,00 

8 Ανακαίνιση βαφής κιβώτιου 
σηµατοδότησης και της βάσης του 
(όταν είναι µεταλλική) 

τεµ. 700 28,50 19.950,00 0,00 0,00% 28,50 19.950,00 

9 Προµήθεια αντικραδασµικού 
λαµπτήρα πυράκτωσης ισχύος 75W 

τεµ. 143.000 0,65 92.950,00 0,00 0,00% 0,65 92.950,00 

10 Προµήθεια αντικραδασµικού 
λαµπτήρα πυράκτωσης ισχύος 40W 

τεµ. 93.999 0,53 49.819,47 0,00 0,00% 0,53 49.819,47 

11 Προµήθεια κοµβίου πεζών τεµ. 200,00 53,20 10.640,00 20,00 10,00% 220,00 11.704,00 

12 Προµήθεια πληροφοριακής 
πινακίδας 

τεµ. 200,00 7,60 1.520,00 20,00 10,00% 220,00 1.672,00 

13 Προµήθεια απλού ιστού 
σηµατοδότησης 

τεµ. 320,00 68,40 21.888,00 48,00 15,00% 368,00 25.171,20 

14 Προµήθεια ιστού σηµατοδότησης µε 
βραχίονα µε τον κλωβό αγκύρωσης 

τεµ. 30,00 159,60 4.788,00 4,00 13,33% 34,00 5.426,40 

15 Προµήθεια ιστού σηµατοδότησης µε 
βραχίονα χωρίς τον κλωβό 
αγκύρωσης 

τεµ. 60,00 144,40 8.664,00 9,00 15,00% 69,00 9.963,60 

16 Προµήθεια σηµατοδότη, µε φωτεινή 
πηγή τύπου LED χαµηλού, 
οχηµάτων, τριών (3) πεδίων, Φ200 
mm και φωτ. Ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 
(κο-κι-κι)    

τεµ. 430,00 180,50 77.615,00 64,00 14,88% 494,00 89.167,00 

17 Προµήθεια σηµατοδότη, µε φωτεινή 
πηγή τύπου LED χαµηλού, πεζών, 
δύο (2) πεδίων, Φ200 mm και φωτ. 

ενδείξεων (κο-πρ), µε τα 
απαιτούµενα είδωλα    

τεµ. 350,00 131,10 45.885,00 52,00 14,86% 402,00 52.702,20 

18 Προµήθεια σηµατοδότη, µε φωτεινή 
πηγή τύπου LED χαµηλού, 

προειδοποιητικού, δύο (2) πεδίων, 
Φ200 mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι), 
µε αφαιρούµενα βέλη    

τεµ. 50,00 85,50 4.275,00 7,00 14,00% 57,00 4.873,50 

19 Προµήθεια σηµατοδότη, µε φωτεινή 
πηγή τύπου LED ανηρτηµένου, 
οχηµάτων, τριών (3) πεδίων, Φ200 
mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 

(κο-κι-κι)    

τεµ. 1.280,00 210,90 269.952,00 128,00 10,00% 1.408,00 296.947,20 
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20 Προµήθεια σηµατοδότη, µε φωτεινή 
πηγή τύπου LED ανηρτηµένου, 
προειδοποιητικού, δύο (2) πεδίων, 
Φ200 mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)    

τεµ. 130,00 157,70 20.501,00 13,00 10,00% 143,00 22.551,10 

21 Προµήθεια κεντρικής µονάδας 
υπολογισµού χρόνων σηµατοδοτών  

τεµ. 15,00 193,80 2.907,00 2,00 13,33% 17,00 3.294,60 

22 Προµήθεια ενός πεδίου σηµατοδότη 
Φ200 µε µονάδα ένδειξης µέτρησης 
χρόνου τύπου LED 

τεµ. 60,00 114,00 6.840,00 6,00 10,00% 66,00 7.524,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.854.042,47   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.001.575,95 
 

     
Φ.Π.Α. (23%) 

 
426.429,77 

   
Φ.Π.Α. (23%) 

 
460.362,47 
 

    ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.280.472,24   ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.461.938,42 
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     Εποµένως: 

Α.  

1ος Προσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» µε χαµηλότερη τιµή 

1.854.042,47 € χωρίς ΦΠΑ (αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 61,99%) µε 

2οςΠροσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» µε χαµηλότερη 

τιµή1.902.385,95€ χωρίς ΦΠΑ (αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 61,00%) και 

3οςΠροσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία«ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» µε χαµηλότερη τιµή 

2.341.847,33€ χωρίς ΦΠΑ (αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 51,99%). , 

Β.   

Με τις προτεινόµενες για κατακύρωση αυξηµένες ποσότητες ανά άρθρο του προϋπολογισµού 

και σύµφωνα µε τις προσφερθείσες τιµές ανά άρθρο, η προκύπτουσα συνολική δαπάνη της 

παροχής Υπηρεσιών είναι : 

Εργασίες        :   2.001.575,95€ 

ΦΠΑ (23%)    :      460.362,47€ 

ΣΥΝΟΛΟ        :   2.461.938,42€ 

 Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10812/24-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆9, αναρτήθηκε µέσω του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, το πρακτικό του 2ου σταδίου. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. Την έγκριση του πρακτικού 2ου του σταδίου του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών: 

«ΣΗΜ-05/14:Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης 

Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισµού 6.000.000,00€ (µε ΦΠΑ), 

2. Την ανάδειξη ως 1ου προσωρινού παρόχουτης σύµβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-

05/14:Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Περιφέρειας 

Αττικής» προϋπολογισµού 6.000.000,00€ (µε ΦΠΑ), την µειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ 

ΑΤΕΒΕ» µε τιµή  2.001.575,95€, (βάση της προαναφερθείσας αύξησης συµβατικών 

ποσοτήτων των άρθρων που αναλυτικά καταγράφηκαν ανωτέρω και σύµφωνα µε τις 

προσφερθείσες τιµές ανά άρθρο) που διαµορφώνεται µε το ΦΠΑ ως εξής: 

Εργασίες     :  2.001.575,95€ 

ΦΠΑ (23%)    :    460.362,47€ 

ΣΥΝΟΛΟ        :  2.461.938,42€ 

3. Την αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων µε Α.Τ. 1 και µε Α.Τ. 11-22 του ανωτέρω 

πίνακα χωρίς µεταβολή του συµβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής υπηρεσίας 

(παραµένει 18 µήνες). Οι υπερβάλλουσες ποσότητες θα πρέπει να παραδοθούν από τον 

πάροχο µέχρι λήξεως του συµβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής. 

4. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για τη 

συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισµού, µέχρι  την υπογραφή της σύµβασης Παροχής 

Υπηρεσιών του θέµατος. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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1. Την έγκριση του πρακτικού 2ου του σταδίου του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών: 

«ΣΗΜ-05/14:Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Περιφέρειας 

Αττικής» προϋπολογισµού 6.000.000,00€ (έξι εκατοµµύρια ευρώ) (µε ΦΠΑ), 

2. Την ανάδειξη ως 1ου προσωρινού παρόχου της σύµβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-

05/14:Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Περιφέρειας Αττικής» 

προϋπολογισµού 6.000.000,00€ (έξι εκατοµµύρια ευρώ) (µε ΦΠΑ), την µειοδότρια εταιρεία 

«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» µε τιµή  2.001.575,95€ (δύο εκατοµµύρια χίλια πεντακόσια εβδοµήντα πέντε 

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά), (βάση της προαναφερθείσας αύξησης συµβατικών ποσοτήτων 

των άρθρων που αναλυτικά καταγράφηκαν ανωτέρω και σύµφωνα µε τις προσφερθείσες τιµές 

ανά άρθρο) που διαµορφώνεται µε το ΦΠΑ ως εξής: 

Εργασίες     :  2.001.575,95€ - € (δύο εκατοµµύρια χίλια πεντακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και 

ενενήντα πέντε λεπτά) 

ΦΠΑ (23%)    :    460.362,47€  - (τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και 

σαράντα επτά λεπτά) 

ΣΥΝΟΛΟ        :  2.461.938,42€ - (δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες εξήντα µία χιλιάδες εννιακόσια 

τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) 

3. Την αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων µε Α.Τ. 1 και µε Α.Τ. 11-22 του ανωτέρω πίνακα 

χωρίς µεταβολή του συµβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής υπηρεσίας (παραµένει 18 

µήνες). Οι υπερβάλλουσες ποσότητες θα πρέπει να παραδοθούν από τον πάροχο µέχρι λήξεως 

του συµβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής. 

4. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) για 

τη συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισµού, µέχρι  την υπογραφή της σύµβασης Παροχής 

Υπηρεσιών του θέµατος. 

 
 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κα Α. Μεθυµάκη δηλώνει λευκό. 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυµάκη Άννα 
∆ανάκος Χριστόφορος 
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