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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 31/2014 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/01/2014,  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 07/01/2014.  

 

Θέµα 32
o 

 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθ. 46 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ αναφορικά µε 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή δειγµάτων σε εργαστήρια εντός και 
εκτός Αττικής από δειγµατοληψίες έτους 2013 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.000€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση- 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερατα άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις τον Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις 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) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Την υπ’αρίθµ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 
«αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.» 

7. Την υπ αρίθµ   2522/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνετε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την εν λόγω προµήθεια µε τη διαδικασία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

8. Την υπ αρίθµ 236508/2-12-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : ΒΛ0Χ7Λ7-ΩΒΛ), µε 
την οποία εγκρίθηκε  η δέσµευση πίστωσης ύψους 4.000,00€. 

9. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( Α∆Α:ΒΛΓ77Λ7-Ι4Β) για την απευθείας ανάθεση 
της εν λόγω προµήθειας. 

10. Τις προσφορές των εταιρειών : 
α) ΤΝΤ, GREECE   αρ πρωτ 248589/16-12-2013 
β)Biotrans ταχυµεταφορά  βιολογικού υλικού αρ πρωτ 248162/16-12-2013 

11. Την υπ αρ 2936/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: ΒΛΓΦ7Λ7-Α7Θ) 
12. Το υπ αρίθµ 46 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 

και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ σύµφωνα µε το οποίο  
 
[Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της το µε αριθ. πρωτ. 
οικ. 248162/23-12-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο αναφέρεται 
στον έλεγχο των προσφορών των εταιρειών: 
ΤΝΤ Express 
Biotrans µεταφορά βιολογικού υλικού 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’αρ. πρωτ. 243801/10-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Οι ανωτέρω προσφορές αποσφραγίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στις 20/12/2013.  
Όπως διαπιστώθηκε, οι φάκελοι προσφοράς των ανωτέρω αναφερόµενων εταιρειών ήταν πλήρεις. 
Βάσει των δεδοµένων του Παραρτήµατος Α΄ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των 
αναφερόµενων στις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών προέκυψαν τα εξής:  
Α) Προσφορά εταιρείας TNT express 

 
Περιοχή 

Αριθµός δειγµάτων Προσφερόµενη τιµή 
εταιρείας TNT 

express 

 
Σύνολο (€) 

Αθήνα 10 20 € / αποστολή   200 

Ιωάννινα 4 20 € / αποστολή   80 

Πάτρα 4 20 € / αποστολή   80 

Σέρρες 16 20 € / αποστολή 320 

Λάρισα 10 20 € / αποστολή 200 

Τρίπολη 3 20 € / αποστολή   60 

Χανιά 3 28 € / αποστολή   84 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 1024,0 

Φ.Π.Α. 235,52 

ΣΥΝΟΛΟ (µε Φ.Π.Α.) 1259,52 

 
Β) Προσφορά εταιρείας Biotrans µεταφορά βιολογικού υλικού 

 
Περιοχή 

Αριθµός δειγµάτων Προσφερόµενη τιµή 
εταιρείας Biotrans 

 
Σύνολο (€) 

Αθήνα 10 30 € / αποστολή   300 

Ιωάννινα 4 120 € / αποστολή   480 

Πάτρα 4 180 € / αποστολή   720 

Σέρρες 16 100 € / αποστολή 1600 

Λάρισα 10 120 € / αποστολή 1200 

Τρίπολη 3 140 € / αποστολή   420 

Χανιά 3 180 € / αποστολή   540 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5260,0 

Φ.Π.Α. 1209,8 

ΣΥΝΟΛΟ (µε Φ.Π.Α.) 6469,8 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η οικονοµική προσφορά της εταιρείας TNT express είναι εντός της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη της Biotrans ταχυµεταφορά βιολογικού 
υλικού, η οποία υπερβαίνει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου.  
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα 
Υπέρ:  
α) της απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας Biotrans ταχυµεταφορά βιολογικού και  
β) της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας TNT express και της ανάδειξής της ως µειοδότριας. ]  

εισηγείται 
Την αποδοχή του υπ αρίθµ 46 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ,και ως εκ τούτου  
α)την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Biotrans ταχυµεταφορά βιολογικού και  
β)την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας TNT express και την ανάδειξής της ως µειοδότριας, 
σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την αποδοχή του υπ αρίθµ 46 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδότησε 
οµόφωνα για τα παρακάτω:  
α)την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Biotrans ταχυµεταφορά βιολογικού και  
β)την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας TNT express και την ανάδειξής της ως µειοδότριας. 
   

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ιάκωβος Προµπονάς 

 

ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ7-6ΤΘ


