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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 131/2014 

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 65o  

Επανάληψη µε τους ίδιους όρους, του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού για αποτύπωση και προστασία δηµοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού 
δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης GPS)»,  προϋπολογισµού 12.300,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.    
 
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. 
Κάββαλο, ο 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». 
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 ∆ιακήρυξη 22/2013 που αφορά την «Προµήθεια εξοπλισµού για αποτύπωση και 

προστασία δηµοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης GPS)», 
προϋπολογισµού 12.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

7. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 23-12-2013 και στον οποίο κατέθεσε, 
εµπρόθεσµα, προσφορά, µόνο, η εταιρεία «TREE COMPANY CORPORATION – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».  
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8. Το µε αρ. 35/2013 Πρακτικό της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών & 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 εισήγησης, σύµφωνα µε το οποίο:  
Ενώπιον της Επιτροπής µέχρι και την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών, 

κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόµενους µία (1) προσφορά µε τα παρακάτω στοιχεία: «TRΕΕ 
COMPANY CORPORATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ»  (αριθµ. Πρωτ. 253731/20-
12-13).  
 Αφού έληξε η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών σύµφωνα µε την παραπάνω διακήρυξη, 
η επιτροπή προχώρησε δηµόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών µε την 
σειρά την οποία κατατέθηκαν και  µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογράφηση των σφραγισµένων φακέλων των 
οικονοµικών προσφορών της µίας διαγωνιζόµενης, (η διαγωνιζόµενη προσκόµισε δύο φακέλους 
οικονοµικής προσφοράς, η µία ευρισκόµενη στον φάκελο µε την ένδειξη «πρωτότυπο» και η άλλη 
σε φάκελο µε την ένδειξη «αντίγραφο») και στην τοποθέτηση τους σε ένα νέο χωριστό  φάκελο ο 
οποίος σφραγίστηκε, µονογράφτηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό 
µε αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής. 
 Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς της παραπάνω εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 Παράρτηµα Β’ της αριθµ. 22/2013 
∆ιακήρυξης και κρίθηκαν από την επιτροπή πλήρη και σύµφωνα µε την διακήρυξη. 
 Κατόπιν τούτου, η Γνωµοδοτική  Επιτροπή  λαµβάνοντας υπόψη ότι υπεβλήθη προσφορά 
από µία (1) µόνο εταιρεία,  

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ως εξής: 
Κάνει δεκτή την παραπάνω προσφορά και προτείνει την συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον 
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 21παρ.η του Π∆ 118/2007. 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία µας δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για να 

µπορεί να συνεχιστεί ο διαγωνισµός, 
Εισηγούµαστε: 

την επανάληψη, µε τους ίδιους όρους, του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού για αποτύπωση και προστασία δηµοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού 
δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης GPS)»,  προϋπολογισµού 12.300,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, λόγω του ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, όπως αναφέρει 
το πρακτικό 35/2013 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, για να µπορεί να συνεχιστεί ο 
διαγωνισµός. 

  

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

 

Την επανάληψη, µε τους ίδιους όρους, του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού για αποτύπωση και προστασία δηµοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού 
δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης GPS)», προϋπολογισµού 12.300,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, λόγω του ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, όπως αναφέρει 
το πρακτικό 35/2013 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, για να µπορεί να συνεχιστεί ο 
διαγωνισµός. 
 
      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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