
 - 1 - 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1568/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 
Θέµα 10o   

Έγκριση Πρακτικού Γνωµοδοτικής Επιτροπής και Κατακύρωση Αποτελέσµατος της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία της δικτυακής 
υποδοµής του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, προϋπολογισµού 8.425,50 
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μπουραντά, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 

των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες». 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄ 2010)  «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 44403/20-03-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 04-11-2011) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Την µε αρ. 760/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης προµήθειας εξοπλισµού για τη λειτουργία 
της δικτυακής υποδοµής του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, 
προϋπολογισµού 8.425,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης µε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

9. Την υπ΄ αριθ  83231/25-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
10. Την υπ’ αρίθµ. 1085/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
11. Το γεγονός ότι στην υπηρεσία µας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα δύο προσφορές από τις εταιρείες: 

IP EXPERT – Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 116249/12-06-2013) 
NIGICO – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Αρ. Πρωτ. 115977/12-06-2013) 

12. Την υπ’ αρίθµ. 1262/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αποσφραγίστηκαν οι τεχνικές προσφορές των παραπάνω εταιριών και αποφασίστηκε η 
διαβίβασή τους στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, 
Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής για 
αξιολόγηση. 

13. Το υπ’ αριθµ. 31/2013 Πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα: Α) Για τη µη αποδοχή 
της προσφοράς της εταιρείας NIGICO – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.ΒΕ., 
επειδή η προσφορά της αφορά µέρος των υπό προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε τη προκήρυξη 
(3. Κατάρτιση προσφορών, §6 «Προσφορές που αφορούν µέρος των υπό προµήθεια υλικών 
δεν θα γίνονται αποδεκτές»). Β) Για την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας IP EXPERT 
– Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε., επειδή δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβληµα κατά τον έλεγχο 
τής τεχνικής της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρίθµ. 31/2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της 
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Β) Την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και την κατακύρωση του αποτελέσµατος στην 
εταιρεία IP EXPERT - Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε., η προσφορά της οποίας είναι η µόνη 
αποδεκτή, όπως προκύπτει από το ως άνω Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 31/2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της 
Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε την προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία της δικτυακής 
υποδοµής του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, προϋπολογισµού 8.425,50 
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα για τα εξής: «Α) Για τη 
µη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας NIGICO – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.ΒΕ., επειδή η προσφορά της αφορά µέρος των υπό προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε τη 
προκήρυξη (3. Κατάρτιση προσφορών, §6 «Προσφορές που αφορούν µέρος των υπό προµήθεια 
υλικών δεν θα γίνονται αποδεκτές»). Β) Για την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας IP EXPERT 
– Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε., επειδή δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβληµα κατά τον έλεγχο τής 
τεχνικής της προσφοράς». 
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Β) Προβαίνει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας: «IP EXPERT - Α. 

ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε.», η προσφορά της οποίας είναι η µόνη αποδεκτή, όπως προκύπτει 
από το ως άνω Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
και  
Γ) την κατακύρωση του αποτελέσµατος στην εταιρεία: «IP EXPERT - Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ 

Ο.Ε.», στο ποσό της οικονοµικής προσφοράς, ήτοι: 5.710,00€ (επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ) 
χωρίς ΦΠΑ και 7.023,30€ (επτά χιλιάδες είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά) µε ΦΠΑ. 
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής  
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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