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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1505/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19/07/2013,  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 16/07/2013.  

 
Θέμα 14o 

Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 1/11-07-2013 & λήψη απόφασης για αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση βλαβών & παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 3 ετών στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης 
υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, 
προϋπολογισμού αξίας 9.485,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραϊνδρου  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
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 στoν κ. 
Κουλελή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, 

2. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.α./01-02-1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
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συναφών θεμάτων”, 
β. Τα άρθρα 21 & 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.α./23-11-1995) “Περί Δημοσίου 
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε 
 με τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 247/τ.α./17-08-2010) “Περί Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης & Ευθύνης”, 
γ. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) “Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου”, 
δ. Την υπ' αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών “Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”. 

3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 145/τ.α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής”’όπως 
ισχύει. 

4. Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β’ /5-2-2013 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής», 
5. Την υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 

με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
6. Την υπ’ αριθμ. 844/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών & 
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στην 
αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων (Νο 3), η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0869 &  1329 του Ε.Φ. 
07072 του προϋπολογισμού του 2013.  

7. Τις με αρ. πρωτ. οικ. 106412 & οικ. 106418 τις 30-05-13 Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΖΛ7Λ7-910 & ΒΕΖΛ7Λ-ΟΨΟ). 

8. Την με αρ. πρωτ. 111906/10-06-2013 εισήγησή μας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 
έγκριση διενέργειας & των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον 
συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό. 

9. Την υπ' αριθμ. 1195/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια & οι όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αποκατάσταση βλαβών & παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 3 ετών στην αίθουσα θεωρητικής 
εξέτασης υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων. 

10. Την υπ' αρίθμ. 125100/01-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ7-2Ι9) Διακήρυξη του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά που αφορά στον ως άνω 
διαγωνισμό. 

11. Το υπ' αρίθμ. 1/11-07-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με το 
οποίο έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των δύο 
εταιρειών (2) εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές, ως κάτωθι : 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2013 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ) 

 Στον Πειραιά σήμερα 11-07-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., συνήλθε έπειτα από 
πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 248/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕΤ97Λ7-ΒΚΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 
1. Φλάσκος Σταμάτης, πρόεδρος  
2. Άγας Κωνσταντίνος, γραμματέας  
3. Κοντού Ειρήνη, μέλος 
 Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος), έπειτα από την αρ. πρωτ. 
125100/01-07-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «αποκατάσταση βλαβών & 
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών ετών στην αίθουσα 
θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 9.485 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (ΑΔΑ 
ΒΛ4Ω7Λ7-2Ι9). 
 Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκαν έως τις 10.30 π.μ. δύο (2) φάκελοι προσφορών από 
τους παρακάτω συμμετέχοντες στον διαγωνισμό: 
1. Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
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2. Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι 
εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών. Αρχικά αποσφραγίστηκαν, ανά συμμετέχοντα, οι ενιαίοι 
φάκελοι και ανοίχθηκαν οι κυρίως φάκελοι προσφοράς, όπως και οι φάκελοι τεχνικής προσφοράς. 
Μονογράφτηκαν, δε, όλα τα δικαιολογητικά, ανά σελίδα / φύλλο, καθώς οι φάκελοι τεχνικής 
προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά μονογράφτηκαν 
και σφραγίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, ενώ τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο που 
σφραγίστηκε και παραδόθηκε στην Υπηρεσία. 
Έπειτα, κι αφού αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των ανωτέρω δύο εταιρειών σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
 
Α. Οι προσφορές των εταιρειών Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. & Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ  έχουν 
συμμορφωθεί με τους ζητούμενους από τη Διακήρυξη όρους και τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και σύμφωνα με αυτή. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω : 

Η  υπηρεσία  εισηγείται 
στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
Α) για την έγκριση ή απόρριψη ή τροποποίηση του υπ' αρίθμ. 1/11-07-2013 Πρακτικού της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών της 
Π.Ε. Πειραιά, 
Β) τη λήψη απόφασης αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, σε επόμενη συνεδρίαση, 
των δύο (2) συμμετεχόντων εταιρειών “Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” και της “Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ  
Α.Β.Ε.Ε.”  επειδή πληρούν τους όρους της Διακήρυξης υπ'  αριθμ. 125100/01-07-2013.   
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) για την έγκριση του υπ' αρίθμ. 1/11-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά, αναφορικά με τον 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αποκατάσταση βλαβών & παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης για χρονικό διάστημα 3 ετών στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών 
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, προϋπολογισμού αξίας 
9.485,00€ (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Β) την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των δύο (2) συμμετεχόντων εταιρειών “Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” και “Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” σε επόμενη συνεδρίαση, επειδή 
πληρούν τους όρους της Διακήρυξης υπ'  αριθμ. 125100/01-07-2013.   
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραϊνδρου 
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