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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 184/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, 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. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-01-2019.
Θέμα 41ο
Έγκριση του υπ’ αρ. 3/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με
θέμα : «α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Νερούτσου Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα
Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.( Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018].
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011),
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την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει.
4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).
6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
9. Την υπ’αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
αναφορικά με την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την υπ’ αριθ. 2777/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΧΡ7Λ7-ΒΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 66.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για το ετήσιο
τακτικό service (μικρό & μεγάλο) και την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 204924/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΚΛ7Λ7-ΑΟ2, ΑΔΑΜ: 18REQ003868079)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
13. Την υπ’ αρ. 3338/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
προκήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για : α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και
μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προυπολογισμού 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ:
64Τ97Λ7-Ξ66)
14. Την υπ’ αρ. πρωτ.162359/26.11.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού(ΑΔΑΜ:
18PROC004070247).
15. Την υπ’ αρ. 3811/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση των
υπ’αρ. 69/2018 και 70/2018 Πρακτικών για την προσωρινή κατακύρωση του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά : α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την
επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΨΟΦ7Λ7-Ξ50).
16. Το υπ’αρ.πρωτ. 248521/09-01-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ AUTO-MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ», με το οποίο ζητήθηκαν τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
17. Το υπ’αρ.πρωτ. 12307/15-01-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Τριμελή Γνωμοδοτική
Επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.
18. Το υπ’αρ. 3/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών
Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο:
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την
αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
AUTO – MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ» για το συνοπτικό διαγωνισμό για: «α) το ετήσιο
τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 248521/09-01-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών – Προμηθειών, με το οποίο
ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο με
αριθμ. πρωτ. 12307/14-01-2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 Ασφαλιστική Ενημερότητα
 Φορολογική ενημερότητα
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Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ότι στην εν λόγω εταιρία δεν έχει
επιβληθεί ποτέ πρόστιμο σχετικό με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά και έκρινε ότι αυτά
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την οριστική κατακύρωση του
διαγωνισμού με θέμα: «α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού
προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ AUTO – MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ», με προσφερόμενη τιμή:
 Για την ομάδα Α: «ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο)» προϋπολογισμού
35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με προσφερόμενη τιμή 34.035,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 Για την ομάδα Β: «επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
προσφερόμενη τιμή 30.4443,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
Α) Την έγκριση του υπ’αρ. 3/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με
θέμα «α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής,
Β) Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ AUTO- MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ», και στην τιμή της οικονομικής της
προσφοράς, ήτοι για την ομάδα Α: το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο), την τιμή 34.035,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για την ομάδα Β: την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, την τιμή 30.443,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Α) Την έγκριση του υπ’αρ. 3/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με
θέμα «α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής,
Β) Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ AUTO- MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ», και στην τιμή της οικονομικής της
προσφοράς, ήτοι για την ομάδα Α: το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο), την τιμή 34.035,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για την ομάδα Β: την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, την τιμή 30.443,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τζίβα Αιμιλία
Νερούτσου Μαρία
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