
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 695/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 12
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Έγκριση του αρ. 5/2016 πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, που αφορά στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την 
ετήσια συντήρηση και επισκευή 7 ανελκυστήρων (1 µηχανικός - 5 υδραυλικοί και 1 υδραυλικής 
ράµπας), προϋπολογισµού 12.000€, συµπ. του ΦΠΑ και ανάδειξη µειοδότη. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. Κάββαλο, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 

•  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. 

• Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  

• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
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• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

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

• Τη διενέργεια, στις 22.2.2016, του ανωτέρω διαγωνισµού. 

• Το αρ. 5 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο είχαν 
κατατεθεί στη ∆/νση Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα – Τµήµα 
Προµηθειών οι φάκελοι µε τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών: 
1. ΑΠ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., µε διακριτικό τίτλο A.P.L. E.E.,  
                                                                                                           µε αριθ. πρωτ. 32721/19-2-16 
2. Κ. Γκολφινόπουλος Ι.Κ.Ε., µε διακριτικό τίτλο OLYMPIC ELEVATOR       
                                                                                                             µε αρ. πρωτ. 33072/19-2-16 
Ενώπιον της επιτροπής είχαν υποβληθεί τέσσερις (4) φάκελοι µε τις προσφορές των κάτωθι 
συµµετεχόντων: 
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
2. Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ – Θ. ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο J.P. lifts Ε.Π.Ε. 
3. ΜΙΧ. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
4. SMARTECH – ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
     Η επιτροπή  σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού της και µετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 
470/2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε:  
     α) η εν µέρει έγκριση του αρ. 1 πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής που αφορά 
στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για 
την ετήσια συντήρηση και επισκευή 7 ανελκυστήρων (1 µηχανικός - 5 υδραυλικοί και 1 
υδραυλικής ράµπας), προϋπολογισµού 12.000 € ( δώδεκα χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ ήτοι την απόρριψη των προσφορών των: 
1. ΑΠ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο A.P.L. E.E. 
2. Κ. Γκολφινόπουλος Ι.Κ.Ε. 
3. ΜΙΧ. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
    και την αποδοχή των προσφορών των: 
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
2. Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ – Θ. ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο J.P. lifts Ε.Π.Ε. 
3. SMARTECH – ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
    β) την αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι 
προσφορές έγιναν αποδεκτές, σε επόµενη συνεδρίαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 
προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων 
των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές: 
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
2. Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ – Θ. ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο J.P. lifts Ε.Π.Ε. 
3. SMARTECH – ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝTEΣ 
Προσφερόµενη τιµή 

µε ΦΠΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 2.892,96 €  

2 Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ – Θ. ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. 3.791,88 €  

3 
SMARTECH – ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
2.944,56 € 

Στη στήλη «ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ» για 
την υπηρεσία Α’/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Α’ ΑΘΗΝΑΣ αναφέρεται 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ αντί του 
ζητούµενου ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης για την «ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
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στην ατοµική επιχείρηση «ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ» η οποία προσέφερε συνολικά τη 
χαµηλότερη τιµή. (2.892,96 € µε ΦΠΑ). 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την: 
Έγκριση του αρ. 5/2016 πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, που αφορά στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ετήσια 
συντήρηση και επισκευή 7 ανελκυστήρων (1 µηχανικός - 5 υδραυλικοί και 1 υδραυλικής ράµπας), 
προϋπολογισµού 12.000 € συµπ. του ΦΠΑ και την ανάδειξη του «ΚΩΝ. Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ως 
µειοδότη. 

 
 

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

 

 

Έγκριση του αρ. 5/2016 πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, που αφορά στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την 
ετήσια συντήρηση και επισκευή 7 (επτά) ανελκυστήρων (1- ένας- µηχανικός, 5- πέντε υδραυλικοί 
και 1- µία- υδραυλική ράµπα), προϋπολογισµού 12.000€ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ), συµπ. του 
ΦΠΑ και την ανάδειξη του «ΚΩΝ. Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑ», ως µειοδότη. 
 
 
 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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