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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 3
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 105/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  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 14/01/2014.  

 

Θέµα 37
o 

 

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού Νο 3 Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την ασφαλιστική κάλυψη των 
υπηρεσιακών οχηµάτων µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης.    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
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 141/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. To Π.∆. 145/2010 Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/04-11-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011, 
2822/τ.Β/14-12-2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β’ /5-2-2013 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής», 

ΑΔΑ: ΒΙΨ97Λ7-Τ95



 - 2 - 

5. Την υπ’αριθ. 100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση 
Σκοπιµότητας για όλες τις δαπάνες προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές 
έχουν προβλεφτεί στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
έχουν επιµερισθεί ανά ΚΑΕ». 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.∆. 30/1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει, 

7. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
9. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές».  

10. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α./2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.11.2005». 

11. Το Π.∆.237/1986 (ΦΕΚ 110/τ.Α/1986) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 
331//τ.Α/1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκίνητων αστικής ευθύνης, 
όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α'/183/85) και τα Π.∆. 
1019/1981 (ΦΕΚ Α'/253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α'/35/1985). 

12. Το Π.∆.264/1991 (ΦΕΚ 98/τ.Α/1991) «Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ για 
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών-µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων». 

13. Το Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/τ.Α/2007) «Τροποποίηση του Π.∆. 237/1986 (ΦΕΚ 110/τ.Α/1986) µε το 
οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 «Περί Υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκίνητων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/τ.Α/1976) και άλλες διατάξεις». 

14. Το Ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27/τ.Α/2009) «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) 
Ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ 
σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.» 

15. Την επιτακτική ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα  

της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής από τις 12-1-2014 και για ένα 

έτος, λόγω λήξης της αριθµ. 55/12-7-2012 σύµβασης της Περιφέρειας Αττικής µε την εταιρία 
«INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α» 

16. Την υπ’ αριθµ. 1507/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχηµάτων 
της Π.Ε. Πειραιά. 

17. Την µε αρ. πρωτ. 161147/29-8-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΛ9Ω7Λ7-ΘΛΞ 
και Α∆ΑΜ: 13REQ001680528) ύψους 15.000,00€ στον ΚΑΕ 08990Α του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 
2013 από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 594 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε.  

18. Την µε αριθµ. 2616/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία αποφάσισε : Α) για την έγκριση του υπ' αριθµ. 1/19-11-2013 Πρακτικού της Τριµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. 
Πειραιά, και Β) τη λήψη απόφασης επανάληψής του πρόχειρου διαγωνισµού σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

19. Η µε αρ. πρωτ. 240600/10-12-2013 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων.  

20. Την µε αρίθµ. 2912/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία αποφάσισε : Α) την έγκριση του υπ’ αρίθµ. 2/18-12-2013 Πρακτικού της Τριµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. 
Πειραιά, Β) την έγκριση σύναψης σύµβασης κατόπιν διαπραγµάτευσης ύστερα από πρόσκληση 
ενδιαφέροντος µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης µε αρ. πρωτ. 240600/10-12-2013 για την 
ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων & Γ) την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

21. Η µε αρ. πρωτ. 250282/07-01-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών 
οχηµάτων. 

22. Το υπ' αρίθµ. 3/15-1-2014 πρωτότυπο Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας / Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Πειραιά, µε το οποίο προτείνεται η οριστική µαταίωση και ολοκλήρωσή 
του, ως κάτωθι :  
 «Στον Πειραιά σήµερα 15-01-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 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 
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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) για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών αναφορικά µε τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση, 
σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 250282/07-01-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 
∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά «για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού 
8.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» (Α∆Α ΒΙ6Α7Λ7-49Ζ). 
 Ενώπιον της Επιτροπής δεν κατατέθηκε έως τις 9 π.µ., όπως όριζε η πρόσκληση, κάποιος 
φάκελος προσφοράς, ούτε -σύµφωνα και µε το από 15-01-2014 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. Πειραιά- διαβιβάστηκε κάποιος αντίστοιχος φάκελος 
προς την Επιτροπή. Σε συνέχεια και συσχέτιση, δε, των προηγούµενων συνεδριάσεών της 
αναφορικά µε τον ίδιο διαγωνισµό και των αντίστοιχων πρακτικών, η Επιτροπή προτείνει την 
οριστική µαταίωση και ολοκλήρωσή του. 
 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.» 

Η  υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή   
να αποφασίσει: 
α) Την έγκριση του υπ' αριθµ. 3/15-1-2014 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης στην Π.Ε. Πειραιά σύµφωνα µε το οποίο προτείνει την οριστική µαταίωση και 
ολοκλήρωσή του, λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής  προσφορών & 
β) την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού.  
 

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

 

Α)  Την έγκριση του υπ' αριθµ. 3/15-1-2014 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης στην Π.Ε. Πειραιά σύµφωνα µε το οποίο προτείνει την οριστική µαταίωση και 
ολοκλήρωσή του, λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής  προσφορών στην αρ. πρωτ. 
250282/07-01-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ∆/νση Οικονοµικών της Π.Ε. 
Πειραιά «για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού 8.000 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 

 
Β) την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων µε 

την διαδικασία της διαπραγµάτευσης.  
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ελένη Ζαφειρίου 
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