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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 937/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 15ο  

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών 
ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2019-2020» (κωδικός 2014ΕΠ58500075), 
προϋπολογισμού 1.498.000,00€ (με ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 
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2. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης 
για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. 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). 

4. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016  
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β’ 3051) Απόφαση του 
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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

6. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

7. Το Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις"  

8. Το Ν.4278/2014 (Α'157) "Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 
(Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 

9. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις». 

10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών 

11. Την Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕΠ) 585 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό κωδικό 
2014EΠ58500075. 

12. Την υπ’ αριθμ. 3895/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

13. Την υπ΄αριθμ. οικ.542/22.01.2019 Απόφαση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών, με την οποία συγκροτήθηκε, μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στο Μη.Μ.Ε.Δ., η 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου. 

14. Την υπ' αριθ. 391/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
του διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

15. Το από 28.032019  2o πρακτικό του διαγωνισμού όπως συντάχθηκε από την Ε.Δ. 
16. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και 

 
ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1524/19.02.2019 έγγραφο της Δ.Δ.Μ.Υ. ζητήθηκε από τον προσωρινό 
μειοδότη, εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ» να υποβάλει τα δικ/κά κατακύρωσης του 
διαγωνισμού. 

2. Στις 25.02.2019 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον προσωρινό μειοδότη τα δικαιολογητικά 
ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Μ.Υ.  

3. Με το από 28.03.2019 2ο πρακτικό της Ε.Δ., προκύπτει ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, μετά τον πλήρη έλεγχό τους, καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης του εν 
λόγω διαγωνισμού. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
1. Την έγκριση του Πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του 

έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ, εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2019-2020», στην εταιρεία 
«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 62,16%, η οποία αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά 573.980,90€ (με ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής 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 και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του 

έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ, εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2019-2020», στην εταιρεία 
«ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 62,16%, η οποία αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά 573.980,90€ (με ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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