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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. 133/2014 
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 67

o 
 

α) Έγκριση του υπ’αρ.:74/10-01-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που αφορά τον επαναληπτικό πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό, για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείουδαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προµήθεια δύο 
τροφοδοτικών για τον, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. β) ∆ιενέργεια 
διαπραγµάτευσης τιµών.    
 
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:  
 

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) 
2. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) και την 

Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 
3. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 

19/Α/95). 
4. Το Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
5. Το π.δ. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007). 
6. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις.» 
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9. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

10. Την υπ’αρίθµ. 35130/379 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291/B/11-08-2010) 

11. Την υπ’αριθ. Π1/ 2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3400/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

12. Την υπ΄αριθµ. οικ.39935/28-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. (ΦΕΚ 543/Β΄/07-03-2013) 

13. Την αρ. 16562/13 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ Β’ 
αρ. 223/5.2.13). 

14. Το υπ’αρ. 107882/6-6-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών µε θέµα: «Προµήθεια ελαστικών» 

15. Το υπ’αρ. 112425/17-9-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε θέµα: «Προµήθεια ελαστικών» 
16. Το υπ’αρ. 182067/30-9-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών µε θέµα: «Προµήθεια ελαστικών» 
17. Την υπ’αρ. 2181/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΒΛΛΚ7Λ7-Θ7Λ και µε θέµα: 

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 24.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, 
για προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών των υπηρεσιακών οχηµάτων (επιβατικών & φορτηγών) 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής» 

18. Την υπ’αρ. 200785/15-10-2013  µε Α∆Α: ΒΛΛ57Λ7-2Ο8 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
19. Την υπ’αρ. 2549/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΒΛ117Λ7-ΦΜ7 σχετικά µε 

την έγκριση της διακήρυξης µε τίτλο: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και 
τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 
Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» η οποία πήρε αρ.πρωτ. 
οικ.226040/18-11-2013,  Α∆Α: ΒΛ117Λ7-ΝΝΥ και Α∆ΑM: 13PROC001724273. 

20. Το υπ’αρ. 63/27-11-2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Προχείρων ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΤ, ΒΤ, ΝΤ, ∆Τ και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

21. Την υπ’αρ. 2745/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΒΛΓΒ7Λ7-0∆8 µε θέµα: 
«Έγκριση του υπ’αρ. 63/2013 Πρακτικού της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προχείρων 
∆ιαγωνισµού περί µαταίωσης του µε αρ.Πρωτ. οικ.226040 διαγωνισµού και µε τίτλο «Πρόχειρος 
µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & 
φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής» και επανάληψής του µε τους ίδιους όρους.» 

22. Την υπ’αρ. 254643/20-12-2013 ∆ιακήρυξη µε θέµα: «Επαναληπτικός πρόχειρος µειοδοτικός 
διαγωνισµός για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής.» 

23. Το υπ’αρ. 74/10-01-2014 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, το οποίο διαβιβάστηκε µε το υπ’αρ. 
οικ.5941/10-01-2014 έγγραφο της Επιτροπής και έχει όπως παρατίθεται στο πλαίσιο που 
ακολουθεί: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 74 
 

Στην Αθήνα σήµερα 09-01-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, 
∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 071/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο πρόεδρος Βαµβακούλας Ιωάννης, και τα τακτικά µέλη 

Παναρέτου Άννα και  Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. 

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί ο υπάλληλος Θεοδοσίου Ιωάννης.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 

προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

«Επαναληπτικός Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και 
τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισµού 24.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.» 

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ. 

• Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα µία (1) προσφορά της εταιρείας : 
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o Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ 
 
Η επιτροπή προχώρησε δηµόσια στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και 
µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογράφηση του σφραγισµένου φακέλου της 

οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου και στην τοποθέτησή της σε ένα νέο χωριστό 

φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε, µονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισµό.  

Κατά τον έλεγχο της προσφοράς διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ 
A. Στην υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 2 παρ. 2α ii του 

Παραρτήµατος Α  της διακήρυξης, αναγράφεται λανθασµένα ο αριθµός πρωτοκόλλου της 

διακήρυξης. Συγκεκριµένα αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου του αρχικού 

διαγωνισµού, όµως: 

I. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, σε άλλη παράγραφο, αναφέρεται στον επαναληπτικό 

διαγωνισµό για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων χωρίς να 

αναφέρει αριθµό πρωτοκόλλου διακήρυξης. 

II. Στην υπεύθυνη δήλωση που περιλαµβάνεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και 
προβλέπεται από το Άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Παραρτήµατος Α, αναγράφεται ο 

σωστός αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισµού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αλλάξει οι όροι της διακήρυξης του 
επαναληπτικού διαγωνισµού σε σχέση µε τους όρους της αρχικής διακήρυξης. 
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 

σύµφωνα µε την παρ η΄ του άρθρου 21 του Κ.Π.∆. 118/2007 τη συνέχιση του 
διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση της τιµής, δεδοµένου ότι στο διαγωνισµό 
υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά. 
Το παρόν υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
α) Έγκριση του υπ’αρ.:74/10-01-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που αφορά τον επαναληπτικό πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό, για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής. β) ∆ιενέργεια διαπραγµάτευσης τιµών. 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 74/10-01-2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που αφορά στον επαναληπτικό 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων 
(επιβατικών & φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι δεν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αλλάξει οι όροι της διακήρυξης του 
επαναληπτικού διαγωνισµού σε σχέση µε τους όρους της αρχικής διακήρυξης. 

  Β) Τη συνέχιση του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση της τιµής, δεδοµένου ότι στο διαγωνισµό 
υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά. 

 

      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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