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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. 1521/2013 
 

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 30o 

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών, στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα», με διαπραγμάτευση της τιμής, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. η του ΠΔ 118/2007. 
 
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», καθώς και ο κ. Καλαπόδης Μενέλαος, εκπρόσωπος της εταιρείας «Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μανδράκου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας Υπόψη : 

 Το άρθρο 21 παρ. η του Π.Δ. 118/2007, σχετικά με περιπτώσεις διαγωνισμών με 
ανεπαρκείς αριθμητικά προσφορές.  

 Το γεγονός ότι τόσο ο αρχικός όσο και ο επαναληπτικός διαγωνισμός για τις εν λόγω 
υπηρεσίες απέβησαν άγονοι. 
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 Το υπ.αριθ. πρωτ. οικ. 100691 / 23-5-2013 (Πρακτικό Νο 20) έγγραφο της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013, με το οποίο 
γνωμοδοτεί (ομόφωνα) τα ακόλουθα:  

 
     1. Για την εταιρεία Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της 
προσφοράς (Α) δεν συνιστούν λόγο απόρριψης και αποδέχεται την προσφορά της. 

2. Για την εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. – Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ αυτά που διαπιστώθηκαν 
κατά τον έλεγχο της προσφοράς (Α)  συνιστούν λόγο απόρριψης και απορρίπτει την 
προσφορά της. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των 
περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα σύμφωνα με την παρ. η΄του 
άρθρου 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007 «ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ».  

 Την ουσιαστική ανάγκη για κάλυψη των αναγκών που προέβλεπε ο διαγωνισμός.  

 Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπ.αριθμ. 1232/13 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών, στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα», με διαπραγμάτευση της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 
η του ΠΔ 118/2007. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) προβαίνει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών, στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα». 
 
Β) την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 
η του ΠΔ 118/2007.  
 
Γ) κατακυρώνει στην εταιρεία «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα», στη τιμή των 9.000€ 
(εννέα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν διαπραγμάτευσης, έναντι του ποσού 
των 11.430€ (έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που ήταν η 
οικονομική προσφορά της εταιρείας. 
 
 
      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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