
                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2263/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 157777 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 09-08-2018. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 36/10-8-2018 πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ  αναφορικά με την αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επαναληπτικής Διενέργειας  Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών 
εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ  προϋπολογισμού 22.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 1158710/10-08-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ο7Λ7-6ΚΙ



Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», και ιδιαίτερα το άρθρο 6 παρ. 14,  

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 
31, 

14. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/13-11-2017) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

15. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση 
– κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
18. Την με αρ. Π1 542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα : «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» 
19. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υποργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδιότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. Την υπ. αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ. Β΄/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) αναφορικά με την Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπέυθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 78 παρ.4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

21. Την υπ. αρ.161/2016 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 15, αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016) της 
Ενιαίας Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες Συμπλήρωσης για το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016 
(Α΄147). 
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22. Την υπ. αρ. 3/24-1-2018 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 23,αρ. πρωτ. 949/13-2-2018) της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δμοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΕΣ)» 

23. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ :6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», όπως τροποποήθηκε και ισχύει 

24. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ8-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

25. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής», 

26. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή»,  

27. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 114) 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με  το  ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017 και το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-
04-2017, 

28. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)», 

29. Την υπ’ αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 

30. Το υπ. αρ. 361/2018 (ΑΔΑ: 7Δ0Ψ7Λ7-12Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 12.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διοργάνωση Διεθνούς Τουρνουά Ακρόπολης Ελευθέρας 
και Ελληνορωμαϊκής Πάλης Εφήβων-Παίδων-Παμπαίδων-Κορασίδων-Πανκορασίδων».  

31. Την υπ. αρ. 648/2018 (ΑΔΑ:7Ζ9Χ7Λ7-ΨΑ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 87.100,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
2018 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» 

32. Την αριθμ. πρωτ.50702/12-03-2018 (ΑΔΑ:7ΑΑΓ7Λ7-ΕΙΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1923 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της 
υπηρεσίας μας) στον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

33. Την αριθμ. πρωτ. 70871/12-04-2018 (ΑΔΑ:ΨΠΥΓ7Λ7-2ΗΡ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2149 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
της υπηρεσίας μας) στον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

34. Την αριθμ. πρωτ. 70875/12-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΜ67Λ7-ΥΒΣ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2150 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
της υπηρεσίας μας) στον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

35. Την υπ. αρ. 984/2018 (ΑΔΑ:62ΣΑ7Λ7-ΑΡ1) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα : 
«Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καιπρομήθεια ειδών για τη διοργάνωση 
τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ προϋπολογισμού 28.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» 
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36. Τις έγκαιρα κατατεθειμένες προσφορές των εταιρειών:1.RUN PROMOTION - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμ. πρωτ. 87982/8-05-2018,2.«ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ), με αριθμ. πρωτ. 
88587/08-05-2018,3.CLOUD PRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ., με αριθμ.πρωτ. 88056/08-05-2018 και 4.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  ΙΔ.  
ΚΕΦ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμ. πρωτ. 88001/08-05-2018 

37. Την υπ. αρ. 1272/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΚ77Λ7-ΨΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
: «Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 2/9-5-2018 και του υπ. αρ. 5/14-5-2018  πρακτικών της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση τριών 
(3) αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ  προϋπολογισμού 28.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»  με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄και Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
του Ν. 4412/2016 (Α’ 47) 

 Χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της υπ. αρ. οικ. 82226/2018 (ΑΔΑΜ 
18PROC003014118) διακήρυξης της ΠΕΔΑ 

 Χωρίς τη σύμφωνη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 
επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν εμπίπτει στο πεδίο στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. Δδ του Ν. 4013/2011(Α΄204) όπως ισχύει 

 Την υπ. αρ. πρωτ. Οικ.92754/21-5-2018 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης,χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της ΠΕΔΑ για την ανάδειξη αναδόχου/-ων 
για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών 
εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ και πιο συγκεκριμένα :1)ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση αθλητικής εκδήλωσης με θέμα «Διεθνές Τουρνουά ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ελευθέρας και 
Ελληνορωμαϊκής Πάλης Εφήβων –Παίδων –Παμπαίδων-Κορασίδων-Πανκορασίδων και 
2)ανάδειξη αναδόχου για τη διοργάνωση εκδήλωσης του 4ου Ημιμαραυωνίου με τίτλο «Στα 
Ίχνη της Ιεράς Οδού» 

38. Την υπ. αρ. 1355/2018 (ΑΔΑ:78ΙΔ7Λ7-7Α0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης για το ως άνω αντικείμενο ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
στην οποία αποφασίστηκε η αναβολή της διαπραγμάτευσης για την ΟΜΑΔΑ Α’ λόγω αλλαγής 
της ημερομηνίας της εκδήλωσης και ορίστηκε προσωρινός μειοδότηας γθ=ια την ΟΜΑΔΑ Β’ η 
εταιρεία YOUR CONSULTING PARTNER ΕΠΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

39. Την υπ. αρ. 1717/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΩΓ7Λ7-7Ε2) με θέμα:«Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 14/15-6-
2018 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Συνοπτικών και  Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ σχετικά με την αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοαίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης έτους 2018 της 
ΠΕΔΑ προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με την οποία 
αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης λόγω μη κατάθεσης 
διακιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη. 

40. Την υπ. αρ. απόφαση 33/2018 (ΑΔΑ:Ω8ΟΔ7Λ7-51Ε) της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού με την οποία έγινε αλλγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης 
με τίτλο «Διεθνές Τουρνουά Ακρόπολης Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής Πάλης Εφήβων-
Παίδων-Παμπαίδων-Κορασίδων-Πανκορασίδων» και αντί για 7-10/6/2018 θα 
πραγματοποιηθεί στις 5-8/10/2018 

41. Την υπ. αρ. απόφαση 1637/2018 (ΑΔΑ:60Ι17Λ7-3Φ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία έγινε τροποποίηση της υπ. αρ. 361/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης με τίτλο «Διεθνές Τουρνουά 
Ακρόπολης Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής Πάλης Εφήβων-Παίδων-Παμπαίδων-Κορασίδων-
Πανκορασίδων» και αντί για 7-10/6/2018 θα πραγματοποιηθεί στις 5-8/10/2018 

42. Την με αριθμ. πρωτ. 132029/4-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΧΕΧ7Λ7-Η50) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2701 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής του 
Φορέα μας) στον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.  
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43. Την υπ. αρ.οικ. 135550/9-7-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003394157) Επαναληπτική Πρόσκληση 
συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της ΠΕΔΑ για 
την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη 
διοργάνωση δύο (2) αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ και πιο συγκεκριμένα 
:1)ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση αθλητικής εκδήλωσης με θέμα «Διεθνές Τουρνουά 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής Πάλης Εφήβων –Παίδων –Παμπαίδων-
Κορασίδων-Πανκορασίδων και 2)ανάδειξη αναδόχου για τη διοργάνωση εκδήλωσης του 4ου 
Ημιμαραθωνίου με τίτλο «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» 

44. Την υπ. αρ. 1966/2018 (ΑΔΑ:6ΧΨ67Λ7-237) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : 
«Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 
32 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια 
ειδών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ 
προϋπολογισμού 22.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

45. Τον έγκαιρα κατατεθειμένο φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο “ALL ABOUT RUNNING” 

46. Το υπ. αρ. 36/10-8-2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ το οποίο 
αναφέρει τα εξής:  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 36/10-8-2018 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 
    Στην Ελευσίνα, την 10η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πρωινή, στη διεύθυνση 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος, στην Ελευσίνα, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
    Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν της υπ’ αριθμ.32 / 07-08-2018 
Πρόσκληση, οι κάτωθι: 
 
1. Η κος. Χύτας Παναγιώτης, κλάδου Π.Ε Γεωτεχνικών,  αναπληρωτής Πρόεδρος της  Επιτροπής. 
2. Ο κος.   Λάσκος Κων/νος , κλάδου Π.Ε Μηχανικών, ως μέλος της Επιτροπής 
3. Ο κος.  Λυμπεράτος Αναστάσιος, κλάδου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, ως αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής.  
 

 Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε Ο κος. Παπαπανούσης Αθανάσιος, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής,  
αναπληρωτής Γραμματέας Επιτροπής.  
  
    Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) 
μελών της Επιτροπής.  
 
 
    Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι ο έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης της Εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «ALL ABOUT RUNNING») για την ανάδειξη αναδόχου για 
την ομάδα Β της επαναληπτικής διαπραγμάτευσης της διακήρυξης με αρ. πρωτ. οικ. 82226/27-04-2018 του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της Π.Ε.Δ.Α.» και της υπ’ αριθ. 1966/2018 (ΑΔΑ:6ΧΨ67Λ7-237) 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 
2014/25/Ε.Ε.)», του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
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(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

 
 
Η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος 

«ALL ABOUT RUNNING») που προέκυψε από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατέθεσε εμπρόθεσμα 
τον με αρ. πρωτ. 154832/03-08-2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε 
ότι απουσιάζουν πιστοποιητικά φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τα οποία να προκύπτει 
ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους (α. 2) και (β) του άρθρου 8 της διακήρυξης, οι διαχειριστές ήταν ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης (24/07/2018) από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί να απορριφθεί η προσφορά της εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «ALL ABOUT RUNNING») για την ομάδα Β’. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί 
στην έγκριση ή μη του υπ. αρ. 36/10-8-2018 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΟΜΑΔΑΣ 
Β’ (Ανάδειξη αναδόχου για τη διοργάνωση εκδήλωσης του 4ου Ημιμαραθωνίου με τίτλο «Στα Ίχνη 
της Ιεράς Οδού»), της Επαναληπτικής Διενέργειας  Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών εκδηλώσεων 
έτους 2018 της ΠΕΔΑ  προϋπολογισμού 22.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία: «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε 
φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  στις 03-08-2018 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Α)  την οριστική κατακύρωση της ομάδας Β της επαναληπτικής διαπραγμάτευσης της διακήρυξης 
με αρ. πρωτ. οικ. 82226/27-04-2018 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Παροχή 
υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων έτους 
2018 της Π.Ε.Δ.Α.» στην εταιρεία:  «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(διακριτικός τίτλος «ALL ABOUT RUNNING») και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, 
ήτοι:  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  Β.1: 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΩΡΣ 

Φ.Π.Α) 

 

 

 

 

1 

Προμήθεια 1.150 τεμαχίων  μπλούζες 

Προϋπολογισμός 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προδιαγραφές αντικειμένου 

1.Εξωτερικό υλικό  dry-fit 

2.Χρώμα υλικού ροζ για τις γυναίκες και γαλάζιο για τους άνδρες 

3.Ποσότητα  1.150 τμχ 

4.Εκτυπώσεις: 7 λογότυπα, 6 τετράχρωμα μπροστά και 1 τετράχρωμο  πίσω 

5.Μεγέθη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.150 

4,1 4.715,00 € 
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Προδιαγραφές 

μεγεθών για τις 

γυναικείες 

μπλούζες 

Μεγέθη 

 

 

S 

 

 

M 

 

 

L 

 

 

XL 

 

 

Σύνολο 

 

 

Ποσότητες 90 

 

90 20 ---- 200 τμχ 

 

 

Προδιαγραφές 

μεγεθών για τις 

ανδρικές 

μπλούζες 

Μεγέθη 

 

S 

 

M 

 

L 

 

XL 

 

Σύνολο 

 

 

Ποσότητες 

 

130 

 

 

390 

 

350 

 

80 

 

950 τμχ 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  Β 1: 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια 1.150 τεμαχίων  σε τσιπάκια και αντίστοιχο εξοπλισμό 

χρονομέτρησης (ΒΙΒS)  

Προϋπολογισμός 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προδιαγραφές αντικειμένου 

- Ποσότητα για τσιπάκια: τεμάχια 1.000 

-Δάπεδα χρονομέτρησης: Τεμάχια 2 (εκκίνηση και τερματισμός) 

-Αψίδες εκκίνησης και τερματισμού : Τεμάχια 2 

 

1.Χρονομέτρηση του αγώνα και καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων για όλους 

τους συμμετέχοντες σε όλους τους επιμέρους αγώνες δρόμου στους 

προκαθορισμένους σταθμούς. Για κάθε δρομέα ανακοινώνονται :ο χρόνος από 

την επίσημη εκκίνησης του αγώνα αλλά και ο καθαρός χρόνος του από τη 

στιγμή που περνάει τη γραμμή της αφετηρίας και οι ενδιάμεσοι χρόνοι ( σε 

κάθε ένα από τους προσδιοριζόμενους σταθμούς) 

2.Δημοσίευση του χρόνου τερματισμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων 

χρόνων(5 χλμ, 10χλμ, 15χλμ) τόσο του μικτού όσο και του καθαρού χρόνου σε 

πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

3.Επεξεργασία των αποτελεσμάτων ώστε να  εξάγονται σε πραγματικό χρόνο 

τα επιμέρους αποτελέσματα και η κατάταξη ειδικών κατηγοριών, ανά φύλλο 

αγώνα και ειδική κατηγορία. 

4.Το σύστημα χρονομέτρησης θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς περί 

ακτινοβολίας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5.Δυνατότητα παροχής επιπλέον συνδέσεων με παράλληλη απεικόνιση της 

χρονομέτρησης έκαστου δρομέα σε πραγματικό χρόνο για την εξυπηρέτηση 

άλλων παρόχων της διοργάνωσης (πχ webtv,sms service, application κλπ) 

6.Προσοχή:το ποσοστό των απωλειών ανίχνευσης στα ενδιάμεσα σημεία 

χρονομέτρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% , ενώ κατά τον 

τερματισμό το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να είναι μηδενικό. Η υπέρβαση του 

ορίου 0,1% των απωλειών όταν αυτό συμβαίνει για τεχνικούς ή άλλους λόγους 

με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας χρονομέτρησης συνιστά σπουδαίο 

λόγο για την καταγγελία της σύμβασης. 

7. Τα chips  χρονομέτρησης θα επισυνάπτονται πίσω από τον αριθμό 

συμμετοχής που θα πρέπει ο αθλητής να φέρει στο στήθος του χωρίς να 

παρεμβάλλεται οποιοδήποτε εμπόδιο κατά το πέρασμά του από τους τάπητες 

χρονομέτρησης. Επίσης τα chips χρονομέτρησης θα πρέπει να είναι μιας 

χρήσεως και δε θα επιστρέφονται. 

 

 

 

 

 

 

1.000 τσιπάκια  

(BIBS)- 

 

2 δάπεδα 

χρονομέτρησης 

(εκκίνηση και 

τερματισμός)- 

 

1 αψίδα 

εκκίνησης και 1 

αψίδα 

τερματισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.150,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.850,20 € 
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Διευκρινίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει 

για την τοποθέτηση δύο αψίδων εκκίνησης και τερματισμού καθώς και για την 

ορθή τοποθέτηση του δαπέδου χρονομέτρησης στην αφετηρία και τον 

τερματισμό των αθλητών.  

Διευκρινίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι ο ανάδοχος πρέπεινα φροντίσει για 

την τοποθέτηση δύο αψίδων εκκίνησης και τερματισμού καθώς και για την 

ορθή τοποθέτηση του δαπέδου χρονομέτρηση στην αφετηρία και τον 

τερματισμό των αθλητών 

 

 

 
 

 
Β)  την επανάληψη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την ΟΜΑΔΑ Α’, λόγω ότι δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Χρυσικός Φώτιος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
 

 
 

 Σύνολο προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

 

  

           7.820,00 € 

 Φ.Π.Α. (24%) 

 

 

              1.876,80  € 

 Γενικό Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς) 

 

          9.696,80 € 

 Γενικό Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α. (ολογράφως) ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ο7Λ7-6ΚΙ


		2018-08-17T12:41:36+0300
	Athens




