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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 122/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 80ο  
Εισήγηση για ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, του Διαγωνισμού του έργου: 
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 200.000 με ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 12244/14-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 
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3. Την υπ’ αρίθ. 37419/13479//8-5-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018). 

4. Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5. Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019 όπως αυτό 
καταρτήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 347/2018 (38η Συνεδρίαση/29-11-2018, ΑΔΑ: 
6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης 
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων οικ. έτους 2019.  

6. Τα τεύχη δημοπράτησης (πλην της διακήρυξης) που εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 
147635/25-07-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ενότητας Πειραιά & Νήσων 
για το έργο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

7. Την υπ’ άριθμ. 346/2018 (9η Συνεδρίαση /14-02-2018) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η ετήσια επιτροπή 
διαγωνισμών για έργα προϋπολογισμού έως 1.000.000 €. 

8. Την με αρ. 2208/2018 (47η συνεδρίαση/02.08.2018 με ΑΔΑ: 60ΝΒ7Λ7-Φ2Μ) Απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης και η δημοπράτηση του έργου του θέματος. 

9. Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την  17-12-2018. 
10. Το πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο: 

1. Έλαβαν μέρος τέσσερεις (4) διαγωνιζόμενοι. 
2. Οι προσφορές όλων των διαγωνιζόμενων έγιναν δεκτές 
3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την ανάθεση της σύμβασης στον 

μειοδότη, δηλαδή στην «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα οκτώ τοις 
εκατό (48,00%), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

4. Οι εταιρείες ‘ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε’ και ‘ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ’, προσφέρουν την ίδια οικονομική προσφορά, ήτοι έκπτωση 
39,00% και ως εκ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να διενεργήσει δημόσια 
κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη προς τις θέσεις 3η 
και 4η, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της Διακήρυξης. 

11. Την από 10-01-2019 υποβολή του πρακτικού διαγωνισμού του έργου του θέματος 
 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
 
1. Η «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,00%), ήτοι προσέφερε την 
χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

2. Οι εταιρείες ‘ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε’ και ‘ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ’, προσέφεραν την ίδια οικονομική προσφορά, ήτοι έκπτωση 39,00% και ως εκ 
τούτου η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να διενεργήσει δημόσια κλήρωση ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη προς τις θέσεις 3η και 4η, σύμφωνα με το άρθρο 
4.1. της Διακήρυξης, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της 
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

1. Την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 17/12/2018 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 200.000 με ΦΠΑ. 



 3 

2. Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, δηλαδή «LM CONSTRUCTION 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,00%)., ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και 
καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

3. Τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, από την 
Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των ‘ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε’ και ‘ΣΑΚΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ’, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά μειοδοσίας της 3ης 
και 4ης θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της Διακήρυξης, κατόπιν γνωστοποίησης των 
δύο διαγωνιζομένων μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι 
την υπογραφή του συμφωνητικού 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 17/12/2018 για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 200.000 με ΦΠΑ. 

2. Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, δηλαδή «LM CONSTRUCTION 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 
σαράντα οκτώ τοις εκατό (48,00%)., ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και 
το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

3. Την έγκριση σειράς μειοδοσίας ως εξής:  
3η θέση την εταιρεία: ‘ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ’ και  
4η θέση την εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε»  
κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού,  σύμφωνα 
με το άρθρο 4.1. της Διακήρυξης, κατόπιν γνωστοποίησης των δύο διαγωνιζομένων μέσω 
της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι 
την υπογραφή του συμφωνητικού, 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Φωτ Βρύνα καθώς και το αναπληρωματικό 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζαχ. Πελέκης δηλώνουν λευκό. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
 

 


