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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 75η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3655/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 07-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 242831 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 04-12-2018. 

 
Θέμα 2ο  

Έγκριση του με αρ.93 Πρακτικού της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ 
Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 05/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012  
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

5. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

7. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ.424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης προγράμματος προμηθειών 2018, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.83/2018 και 
180/2018 όμοιες. 

9. Το Π.Δ.161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομ. Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ τ. Α’ 
145/23-6-2000) και την υπ’ αρ.4367/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 174/21-2-2001). 

10. Το υπ΄αρ.108540/4-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
με θέμα «Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού». 

11. Το υπ΄αρ.10023/21-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθηνών με θέμα 
«Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας». 

12. Το υπ΄αρ.10174/31-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθηνών με θέμα 
«Συμμετοχή του εξοπλισμού της Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας σε συμβόλαιο συντήρησης». 

13. Το υπ’ αρ.118470/25-6-2018, σε ορθή Επανάληψη, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών με θέμα «Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού». 

14. Την  υπ’αρ.1846/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής 
ποσού 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

15. Την  υπ’αρ.2082/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της 
υπ’αρ.1846/2018 απόφασης ως εξής: έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για 
τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της 
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθηνών, διάρκειας ενός έτους, συνολικού ποσού 175.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. Τη με αρ.11/2018 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και 
επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης Α’ Αθηνών, διάρκειας ενός έτους, συνολικού ποσού 175.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

17. Την υπ’αρ.2188/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης. 

18. Την υπ’αρ.2557/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα με 
αρ.63 & 67 Πρακτικά της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών και 
αναδείχθηκε μειοδότης.  

19. Την υπ’αρ.3197/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε εν μέρει το 
με αρ.80 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών και 
δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών στην εταιρεία «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» να 
προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 

20. Τον με αρ.πρωτ.225294/13-11-2018 φάκελο με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

21. Την υπ’αρ.3442/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε παράταση 
προθεσμίας στην εταιρεία «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την ηλεκτρονική υποβολή των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο. 
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22. Το με αρ.93 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών, 
σύμφωνα με το οποίο: 

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 240112/30.11.2018 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, 
 Τη Διακήρυξη 11/2018 (Συστημικός Αρ. 60240),  
 Την υπ. αριθ. 3442/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 το με ημερομηνία 27.11.2018, μήνυμα της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς τον προσωρινό 
μειοδότη μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο τον καλούσε να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.  
 Την υποβολή με ημερομηνία 29.11.2018 των ζητούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική 

μορφή από τον προσωρινό μειοδότη την εταιρία Καλαπόδης ΑΒΕΕ μέσω επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Μετά τον έλεγχο στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν 
σε ηλεκτρονική μορφή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρίας Καλαπόδης 
ΑΒΕΕ και συγκεκριμένα τα Ποινικά Μητρώα και η Ένορκη βεβαίωση.  
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα ανωτέρω ηλεκτρονικά επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρία Καλαπόδης ΑΒΕΕ.»     
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
Α) Την έγκριση του με αρ.93 Πρακτικού της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της 
Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι € 94.884,80 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του με αρ.93 Πρακτικού της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της 
Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι € 94.884,80 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα και κα Αικατερινή 
Αδαμοπούλου και το αναπληρωματικό μέλος κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

      Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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