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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2441/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 

Θέµα 15ο  

Έγκριση πρακτικού υπ' αρ. 3/29-10-2013 & ολοκλήρωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Α/θµιας & ∆/θµιας εκπαίδευσης Πειραιά, 
προϋπολογισµού αξίας 25.000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης της τιµής. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας:  «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», µε 
διακριτικό τίτλο: «DOMI VIVENS», κ. Παπαναστασίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον 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”, 
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”,  
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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. Τις διατάξεις του Π..∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 
2494/Β/04-11-2011) και ισχύει, 

4. Την υπ’ αριθµ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί «έγκρισης  
σκοπιµότητας για όλες τις δαπάνες προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013,όπως 
αυτές είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιµερισθεί ανά Κ.Α.Ε.», 

5. Την υπ’ αρίθµ. 5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ. Υ.Ο.∆.∆./21-01-2013) Απόφαση του  
Περιφερειάρχη Αττικής  περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη & Προέδρου Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».  

6. Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β’ /5-2-2013 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής», 
7. Την υπ’ αριθµ. 248/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκαν: α) η τριµελής γνωµοδοτική επιτροπή  διενέργειας/ 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων των πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης έτους 2013 για την Π.Ε. Πειραιά και β) η τριµελής γνωµοδοτική επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισµών του άρθρου 15 του Π.∆ 118/07 και προσφυγών 
του Ν.3886/10, 

8. Την υπ’ αριθµ. 608/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση του ποσού των εγγεγραµµένων πιστώσεων κατά 
την 1η τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφ. Αττικής οικ. Έτους 2013 και την έγκριση των 
σχετικών δαπανών που αφορούν σταθερές δαπάνες-δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, δαπάνες για 
προµήθεια γραφικής ύλης, Η/Υ& υλικών καθαριότητας, που χρησιµοποιούνται από την 
Περιφέρεια, 

9. Την µε αρ. πρωτ. 86934/30-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΕΝ27Λ7-
ΨΛΑ), 

10. Την υπ’ αρίθµ. 1424/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία αποφασίστηκε η: α)έγκριση του Πρακτικού Νο1/2013 της τριµελούς γνωµοδοτικής 
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσµάτων των πρόχειρων διαγωνισµών και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2013 για την Π.Ε. Πειραιά, β) η διενέργεια νέου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού & γ) η έγκριση των όρων της διακήρυξης, 

11. Η µε αρ. πρωτ. 143385/25-07-2013 (Α∆Α: ΒΛ4ΩΜ7Λ7-ΖΕΦ) ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά που αφορά στον ως άνω διαγωνισµό, 

12. Το υπ’ αριθµ. 2/2013 πρωτότυπο Πρακτικό της τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής  
διενέργειας/ αξιολόγησης αποτελεσµάτων των πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης έτους 2013 για την Π.Ε. Πειραιά, σύµφωνα µε το οποίο έγινε έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των τριών (3) εταιρειών που κατέθεσαν 
προσφορές, 

13. Την υπ' αρίθµ. 1875/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, και έγινε λήψη απόφασης αποσφράγισης της 
οικονοµικής προσφοράς της οµόρρυθµης εταιρείας “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.” µε 
διακριτικό τίτλο “DOMI VIVENS”,   

14. Την υπ' αρίθµ. 2141/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία έγινε 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της οµόρρυθµης εταιρείας “ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.” µε διακριτικό τίτλο “DOMI VIVENS” για το εν λόγω διαγωνισµό και 
διαβιβάστηκε αυτή στη Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά για αξιολόγηση &  

15. Το υπ’ αριθµ. 3/29-10-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, σύµφωνα µε το 
οποίο έγινε αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της  οµόρρυθµης εταιρείας “ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.” µε διακριτικό τίτλο “DOMI VIVENS”  και κατακύρωση του 
διαγωνισµού, ως κάτωθι : 

 

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2013 (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 

29/10/2013) 
 

 Στον Πειραιά σήµερα 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8 π.µ., συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του 
προέδρου σε συνεδρίαση η Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 
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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. Άγας Κωνσταντίνος, 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), προκειµένου να εξετάσει την οικονοµική 
προσφορά της µοναδικής εταιρίας που είχε γίνει αποδεκτή αναφορικά µε τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό 
για την «προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
προϋπολογισµού 25.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 143385/25-07-2013 
∆ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού από τη ∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά (Α∆Α ΒΛ4Μ7Λ7-
ΖΕΦ). 
 Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το από 21-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά, µε το οποίο συνηµµένα της διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2141/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Σύµφωνα µε αυτή, η Οικονοµική Επιτροπή είχε προβεί σε 
τακτική της συνεδρίαση στην αποσφράγιση στις 11-10-2013 της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «DOMI VIVENS». 
 Ειδικότερα, βάσει της απόφασης 1875/2013 η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής είχε 
προχωρήσει στη λήψη απόφασης αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω εταιρίας, την οποία 
διαβίβασε στην Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών των 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και 
εξετάστηκε από την Επιτροπή.  
 Έπειτα, δε, από διαλογική συζήτηση, και αφού έγινε σύγκριση µε τις προσφερόµενες τιµές του 
προηγούµενου αντίστοιχου διαγωνισµού (Σύµβαση αρ. 8/2012), όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ουσιώδης 
απόκλιση, η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «DOMI VIVENS» -αφού κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της 
∆ιακήρυξης- και στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, δηλαδή τελικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 21.728,05 ευρώ.  
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία 
παραδόθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα έµεινε στο αρχείο της 
Επιτροπής.» 
 

16. Την µε αρ. πρωτ. οικ.  214305/04-11-2013 Πρόσκληση για την ολοκλήρωση του εν λόγω  
Πρόχειρου διαγωνισµού µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης της τιµής. 

 
                                                                                  

Κατόπιν των ανωτέρω : 
Η  υπηρεσία  εισηγείται  

στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας  Αττικής να αποφασίσει: 

• Την έγκριση του Πρακτικού υπ' αρίθµ. 3/29-10-2013 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά 

• Την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης της τιµής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος  η εδαφ.2 του Π.∆. 118/2007 

 
 

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

    

Α)  Την έγκριση του αριθ. 3/29-10-2013 πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης  Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά, αναφορικά µε τον 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των 
∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισµού 25.000 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ», σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», µε διακριτικό 
τίτλο: «DOMI VIVENS» -αφού κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης- και στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς, δηλαδή τελικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 21.728,05 
ευρώ (είκοσι µία χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά).  
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Β) Έπειτα από διαπραγµάτευση µε τον εκπρόσωπο της εταιρείας: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο: «DOMI VIVENS», κο. Παπαναστασίου, η τιµή προµήθειας ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των ∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
καθορίστηκε στο ποσό των  21.000,00€ (είκοσι µία χιλιάδων) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης  

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 
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