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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 341/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 44o  

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες 
συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά 
οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, κατά τα οριζόμενα από 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 και της παρ. 13, του άρθρου 2 του Ν. 2285/1995 και 
σύμφωνα με την 2949/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από δεύτερο άγονο 
σχετικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης οικ. 234739/28-11-2013). 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χρήστος Κουρούσης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μπάτσιος Αριστοτέλης εκπρόσωπος της εταιρείας: «Ήφαιστος» 
και η κα. Χρονοπούλου εκπρόσωπος της εταιρείας: «Fast Service». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου 
και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του  N. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων». 

3. Το Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150A/10-07-
2007). 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 σχετικά με την 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 16ης Νοεμβρίου 2005. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της Περιφέρειας 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09-05-2013) άρθρο πρώτο παρ. 2 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 

8. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) «Περί αύξησης των 
χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

9. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

10. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιμότητας 
για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ» 

11. Την υπ΄αρ. 1236/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7Λ7-ΓΤΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων (όπου απαιτείται) και για τη συντήρηση, 
αναγόμωση και έλεγχο καταλληλότητας των ήδη υπαρχόντων που διαθέτει η Π.Ε. Δυτ. Αττικής 
σε όλα τα κτήρια (κεντρικό και περιφερειακά), καθώς επίσης και των υπηρεσιακών της 
οχημάτων και η οποία ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 128/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ97Λ7-789). 

12. Την υπ΄αρ. οικ.125094/26-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-0ΧΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 1.300,00€ στον ΚΑΕ 1699 και  η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 218 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ και την υπ’ αρ. οικ. 125099/26-06-2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-9ΤΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό 
των 1.200,00€ στον ΚΑΕ  1329 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 214 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ, οι οποίες και 
ανανεώθηκαν με τις υπ’ αρ. 16824/24-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ7Λ7-Κ5Θ, καταχώρηση με α/α 130 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ) και 16828/24-01-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΓ7Λ7-ΙΦ8, 
καταχώρηση με α/α131 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ) αντίστοιχα. 

13. Την υπ’ αρ. οικ. 211794/31-10-2013 Διακήρυξή μας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: ΒΛΞΧ7Λ7-ΒΔΓ, στο site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) και στο Κεντρικό κτήριο της  
ΠΕΔΑ.  

14. Την υπ’ αρ. 2642/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το  υπ’ 
αρ. 42/15-11-2013 Πρακτικό της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών 
της ΠΕΔΑ, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και προτείνεται η 
επαναπροκήρυξή του. 

15. Την υπ’ αρ. οικ. 234739/28-11-2013 Διακήρυξή μας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: ΒΛ1Δ7Λ7-ΑΕ2, στο site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) και στο Κεντρικό κτήριο της  
ΠΕΔΑ.  

16. Την υπ΄αρ. 2949/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 
50/11-12-2013 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης 
Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α., όπου ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος  και εγκρίνεται 
η διενέργεια διαπραγμάτευσης. 

17. Το υπ΄αρ. οικ.29445/10-02-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής 
χαμηλότερης προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες 
συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά 
οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής», το οποίο απεστάλη στις κάτωθι εταιρείες:Α) ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. 
& Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΟΕ και Β) FAST SERVICE 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  

Τη διαπραγμάτευση επί των προφορών χαμηλότερης τιμής που θα κατατεθούν ενώπιον της 
Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης 
και προμήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής 
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Αττικής, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22  του Π.Δ. 118/2007 και της παρ. 13, του 
άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 και σύμφωνα με την 2949/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης οικ. 234739/28-11-2013). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Προβαίνει στη διαπραγμάτευση αναφορικά με την: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση τιμής 

αναφορικά με τον Πρόχειρο Επαναληπτικό  Διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου που 
θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας πυροσβεστήρων 
για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτ. Αττικής , προϋπολογισμού 
2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 234739/28-11-2013)», με 
τις συμμετέχουσες εταιρείες :α) ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε.” και β) FAST SERVICE 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ , κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 
118/2007 και της παρ.13, του άρθρου 2 του ν.2286/1995 και σύμφωνα με την 2949/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά και από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισμό. 

 
Β) Κατόπιν της διαπραγμάτευσης συμφωνήθηκε η παροχή των εργασιών συντήρησης, 

αναγόμωσης και η προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήματα της 
Π.Ε. Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 234739/28-11-2013 Διακήρυξη, 
με την εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε. αντί της οικονομικής της  προσφοράς, ήτοι 
της τιμής των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (1.580,00€), έναντι της οικονομικής 
προσφοράς των χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1667,88€) της 
εταιρείας FAST SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ . 

 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
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