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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. 1535/2013 
 

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 44o 

Κατακύρωση του αποτελέσματος, του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά μηνιαία τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 
επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, προϋπολογισμού 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 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 

 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 στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 
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3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Την με αρ. 91/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί 

έγκρισης σκοπιμότητας για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

7. Την με αρ. 960/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη συνολικά μηνιαία τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια 
συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 
επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, προϋπολογισμού 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

8. Την με αρ. 1223/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την οποία, εκτός των άλλων, λήφθηκε απόφαση για αποσφράγιση, σε επόμενη 
συνεδρίαση, της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που 
κατατέθηκε στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια 
συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 
επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών. 

9. Tην με αρ. απόφαση 1411/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία απερρίφθη η ένσταση και το υπόμνημα της  ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΕ, κατά της απόφασης υπ’ αριθμ. 1223/2013 της Οικονομικής Επιτροπής ως απαράδεκτης, 
σύμφωνα με το πρακτικό αρ. 6 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής. 

10. Το με αρ. 35/2013 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των 
Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού 
Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο:  

Η επιτροπή αξιολόγησε, με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από 
προηγούμενους  διαγωνισμούς, την προσφορά της κάτωθι εταιρείας, όπως αυτή της παραδόθηκε 
από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.: 

o Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 που μας γνωστοποιήθηκαν από την υπηρεσία (για το 

2012 δεν μας δόθηκαν), η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε 5€ (χωρίς ΦΠΑ) μηνιαίως για κάθε 
κλιματιστικό, ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος. 
 Δεδομένου ότι η κατάσταση των υπηρεσιών  της Περιφέρειας Αττικής και το πλήθος των 
μηχανημάτων έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, τα περισσότερα από τα 
στοιχεία της σημερινής προσφοράς δεν μπορούν να συσχετιστούν με αυτά προηγούμενων ετών. 
 Τα στοιχεία που μας δόθηκαν (Σύμβαση 125/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 
81577/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα, πλην όμως, 
από αυτά που μπορέσαμε να συγκρίνουμε (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής, Δ/νσεις Πολιτικής Γης, Αλιείας, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής), προκύπτει ότι ενώ το 2011 η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε 5€ (χωρίς ΦΠΑ) 
μηνιαίως για κάθε κλιματιστικό, από την τωρινή οικονομική προσφορά προκύπτει κόστος 2-3€ 
μηνιαίως (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε κλιματιστικό. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω (και λόγω του επείγοντος του έργου) η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
υπέρ της ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των 
κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι διευθύνσεις Π.Ε. 
Κεντρικού τομέα Αθηνών στην εταιρεία Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 
       η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
την κατακύρωση του αποτελέσματος, του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τριμηνιαία τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου 
στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία Ι. 
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ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 18.917,4 €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.729,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  x 4 τρίμηνα). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την κατακύρωση του αποτελέσματος, του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τριμηνιαία τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου 
στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 39.000€ (τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, στην εταιρεία Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
18.917,40€ (δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και σαράντα λεπτά) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.729,35€ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα 
πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  x 4 τρίμηνα). 
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου υπερψηφίζει με την υποσημείωση ότι όπου συντήρηση και 
επισκευή πρέπει να γίνονται από ανάλογη υπηρεσία της Περιφέρειας και όχι να γίνεται σπατάλη 
προς ιδιώτες. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

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