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                    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. 1575/2013 

 

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 17
o  

 

Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 1/22-07-2013 για την προµήθεια και εγκατάσταση  server επικοινωνίας 
µε κάρτες GPRS του έργου :“Λειτουργία, συντήρηση & παρακολούθηση µέσω συστήµατος scada 
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων Νοµαρχίας Πειραιά” 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά”, προϋπολογισµού αξίας 10.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.” για τη µαταίωση και επανάληψή του. 
 
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 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 ∆ιοίκησης – 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 
συναφών θεµάτων”, 
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β. Τα άρθρα 21 & 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.α./23-11-1995) “Περί ∆ηµοσίου  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 ∆ηµοσιονοµικής 
 ∆ιαχείρισης & Ευθύνης”, 

γ. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) “Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου”, 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.∆. 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' αρίθµ. 721/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης για την 

προµήθεια & εγκατάσταση server µε κάρτες GPRS της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά  
(Νο 3),  συνολικού ποσού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α η οποία θα βαρύνει  
τους ΚΑΕ 1723 & 0869 του Ε.Φ. 07072 του προϋπολογισµού του 2013. 

7. Τις υπ' αρίθµ. πρωτ. οικ. 106398/2013 & οικ. 106404/2013 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά µε Α.∆.Α.: ΒΕΖΛ7Λ7-540 & Α.∆.Α.: ΒΕΖΛ7Λ7-Λ34 
αντίστοιχα.  

8. Την µε αρ. πρωτ. 52530/17-06-2013 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. 1253/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια & οι όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για  προµήθεια και εγκατάσταση  server 
επικοινωνίας µε κάρτες GPRS του έργου :“Λειτουργία, συντήρηση & παρακολούθηση µέσω 
συστήµατος scada των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών 
αξόνων Νοµαρχίας Πειραιά” της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά”, προϋπολογισµού αξίας 
10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

10. Την υπ' αρίθµ. 25242/11-07-2013 (Α∆Α: ΒΛ4Η7Λ7-ΦΝΚ) ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά που αφορά στον ως άνω διαγωνισµό. 

11. Το υπ' αρίθµ. 1/22-07-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, σύµφωνα µε το 
οποίο προτείνει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, ως κάτωθι : 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2013 (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ GPRS) 
 Στον Πειραιά σήµερα 22-07-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 248/2013 (Α∆Α: ΒΕΤ97Λ7-ΒΚΒ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 
1. Γιαννόπουλος Ανδρέας, πρόεδρος  
2. Βιρβίλης ∆ηµήτριος, γραµµατέας  
3. Κοντού Ειρήνη, µέλος 
 Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος), για τη διενέργεια πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 25242/11-07-2013 ∆ιακήρυξη πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού από τη ∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά για την «προµήθεια και 
εγκατάσταση server επικοινωνίας µε κάρτες GPRS του έργου “Λειτουργία, συντήρηση και 
παρακολούθηση µέσω συστήµατος SCADA των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων Νοµαρχίας Πειραιά” της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε., 
προϋπολογισµού 10.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» (Α∆Α ΒΛ4Η7Λ7-ΦΝΚ). 
 Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε έως τις 10.30 π.µ. ένας (1) φάκελος προσφοράς από τον 
παρακάτω συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, σύµφωνα και µε το από 22-07-2013 Εισηγητικό Σηµείωµα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά: 
1. IP Expert Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Επιτροπή δεν προχώρησε στην 
εξέταση του φακέλου, αφού υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά και επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 21, περ. 
Η, του Π.∆. 118/2007, «δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε 
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της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά», η Επιτροπή οµόφωνα προτείνει τη µαταίωση του 
διαγωνισµού και την επανάληψή του σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 
  

Η  υπηρεσία  εισηγείται     
στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει : 
Α) για την έγκριση του υπ' αρίθµ. 1/22-07-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, 
Β) τη λήψη απόφασης µαταίωσης και επανάληψή του πρόχειρου διαγωνισµού σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία.   
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α) Την έγκριση του υπ' αρίθµ. 1/22-07-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, που αφορά στη 
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού από τη ∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά για την 
«προµήθεια και εγκατάσταση server επικοινωνίας µε κάρτες GPRS του έργο: “Λειτουργία, 
συντήρηση και παρακολούθηση µέσω συστήµατος SCADA των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων Νοµαρχίας Πειραιά”, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε., προϋπολογισµού 10.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και  
Β) Τη µαταίωση και επανάληψή του πρόχειρου διαγωνισµού σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο συνηµµένο στην εισήγηση πρακτικό. 
 

 
  
      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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