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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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1917/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.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 10/09/2013.  

 
Θέµα 57o  

Κατακύρωση του αποτελέσµατος, του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής ράµπας των κτιρίων όπου 
στεγάζονται οι επιτελικές ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι ∆ιευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 12.500 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στην εταιρεία PARK & LIFT 
EXPERTS ΕΠΕ. 

 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, οποίος 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» 
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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. 476/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την 
οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση της πίστωσης για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 
ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής ράµπας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές 
∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι ∆ιευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, 
προϋπολογισµού 12.500 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 62040/13/11-4-2013 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου του Κεντρικού Τοµέα 
9. Την µε αρ. 1179/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

σύµφωνα µε την οποία µαταιώθηκε ο πρόχειρος ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 
υδραυλικής ράµπας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας 
Αττικής και οι ∆ιευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 12.500 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διενεργήθηκε νέος µε τους ίδιους όρους.  

10. Την µε αρ. 1401/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα 
µε την οποία λήφθηκε απόφαση για αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών, 
των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα µε το πρακτικό 27/2013 της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής, σε επόµενη συνεδρίαση.  

11. Το µε αρ. 44/2013 πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  

 
Στην επιτροπή διαβιβάσθηκαν µε την 1537/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής οι 
οικονοµικές προσφορές των εταιρειών : 

1. ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  

2. PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ 

3. START – ΕΥ. ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 
� Σηµειώνεται ότι µας διαβιβάσθηκε ένας ακόµη ανοικτός φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

της εταιρείας ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΤΕΑ, ο οποίος εκ παραδροµής ανοίχτηκε από την Οικονοµική 
επιτροπή, όπως µας ενηµέρωσε το Τµήµα Προµηθειών (κος Τσώλης Α.), παρόλο που στην 
1537/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής δεν  περιλαµβάνεται στις οικονοµικές 
προσφορές που αποσφραγίσθηκαν και επρόκειτο να µας διαβιβασθούν προς αξιολόγηση. 
Ως εκ τούτου η συγκεκριµένη οικονοµική προσφορά αγνοήθηκε από την Επιτροπή. (Η 
προσφορά της συγκεκριµένης εταιρείας είχε απορριφθεί, Πρακτικό υπ’ αριθµ 27 της 
Επιτροπής.) 

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ. 
 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών προέκυψαν τα εξής: 
Η εταιρεία ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ προσφέρει µηνιαία τιµή 430,50€ συµπ. ΦΠΑ (350 χωρίς ΦΠΑ), 
συνολικό ετήσιο κόστος 5.166,00€ συµπ. ΦΠΑ. 
Η εταιρεία PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ προσφέρει µηνιαία τιµή 397,29€ συµπ. ΦΠΑ (323 χωρίς 
ΦΠΑ), συνολικό ετήσιο κόστος 4.767,48€ συµπ. ΦΠΑ. 
Η εταιρεία START – ΕΥ. ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ προσφέρει µηνιαία τιµή 442,80€ συµπ. ΦΠΑ 
(360 χωρίς ΦΠΑ), συνολικό ετήσιο κόστος 5.313,60€ συµπ. ΦΠΑ. 
 
Συνεπώς, κατόπιν των παραπάνω η Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης των 
εργασιών «για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής ράµπας 
των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι διευθύνσεις 
της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών» στην εταιρεία           PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ, η οποία 
προσφέρει την χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ 397,29€ συµπ. ΦΠΑ, όπως προβλέπεται 
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και στη διακήρυξη του διαγωνισµού, και δεν ξεπερνάει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού που 
είναι 12.500€ (συνολικός προϋπολογισµός 4.767,48€ συµπ. ΦΠΑ.). 
       η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 

την κατακύρωση του αποτελέσµατος, του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής 
ράµπας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι 
∆ιευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 12.500 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, στην εταιρεία PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ και στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, 
ήτοι 4.767,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (397,29 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  x 12 µήνες). 
   

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

 
Την κατακύρωση αποτελέσµατος του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού 
διαγωνισµού, «για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 6 ανελκυστήρων και της 1 υδραυλικής 
ράµπας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι 
διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών» προϋπολογισµού 12.500,00 (δώδεκα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ), στην εταιρεία: «PARK & LIFT EXPERTS ΕΠΕ», η οποία προσέφερε την 
χαµηλότερη συνολικά µηνιαία τιµή σε ευρώ, ήτοι: 397,29€ (τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι 
εννιά λεπτά) συµπ. ΦΠΑ,  και συνολικό ετήσιο κόστος 4.767,48€ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) συµπ. ΦΠΑ. 
   

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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