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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1065/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 55ο  

Έγκριση ή μη του Πρακτικού 7 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Πειραιά, για την 
μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου, λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά, 
της ΠΕ Νήσων και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
στο μισθωμένο ακίνητο (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιά) της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Συστ. 
60595). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

ΑΔΑ: 6ΥΖΡ7Λ7-ΦΓΔ



 

 2 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής "Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής". 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.2.  

4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". 

5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". 
6. Τον ν. 4250/2014 (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.  

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) "Συντελεστές παρακράτησης φόρου". 
8. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013" και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές". 

9. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παρ.14 του άρθρου 6. 

10.  Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) "Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση". 

11. Τον ν. 4013/2011 (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", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τον ν. 3861/2010 (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". 

13.  Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
46 του ν. 3801/2009 (Α' 163) "Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης". 

14. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας".  
15. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 

και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15.  
16. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών". 
17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες". 
18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία".  
19. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) "Κανόνες Δημοσιότητας". 
20. Την με αρ. 2879/2-3-2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου". 

21. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
"Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης". 

22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
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23. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών "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)". 

24. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον 
τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 
πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων 
του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ".  

25. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 
του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων". 

26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο". 

27. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης". 

28. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που 
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ)", όπως ισχύει. 

29. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

30. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
31. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή 
Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής", όπως ισχύει. 

32. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής "Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής", όπως ισχύει. 

33. Τη με αρ. οικ. 130459/02-7-2018 (Β' 2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής", όπως 
ισχύει, 

34. Την με αρ. 433/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Ανοικτών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει, 

35. Την με αρ. 61/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής "Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017", όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 125/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ), 

36. Την με αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής "Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018". 

37. Την με αρ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής "Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής". 
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38. Τη με αρ. 23201/8723/20-04-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα "Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθμ.84/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής". 

39.  Τη με αρ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΦ527Λ7-Π7Γ) με θέμα "Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018". 

40. Τη με αρ. 83/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
61397Λ7-9ΓΓ) με θέμα "Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2018". 

41. Τη με αρ. 180/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
62Μ97Λ7-3ΙΡ) με θέμα "Έγκριση 2ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018". 

42. Το με αρ.πρωτ.74423/17-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Περιουσίας με θέμα "Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων" με το οποίο μας διαβιβάζεται σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου , και γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς , Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πρόκειται να μεταστεγαστούν στο κτίριο επί 
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά.  

43. Το με αρ.πρωτ. οικ. 54032/15-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών με θέμα Ενημερωτικό σημείωμα για την μετακόμιση των υπηρεσιών των Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων. 

44. Το με αρ.πρωτ.117181/14-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών στο οποίο επισυνάπτονται πίνακες του εξοπλισμού πληροφορικής που θα 
πρέπει να μεταφερθεί στο νέο κτίριο.  

45. Το από 18-07-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιώς με θέμα "Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης" με το οποίο μας γίνεται γνωστό 
ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου των υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων για την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία των 
υπηρεσιών προϋπολογισμού 245.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

46. Το από οικ.144811/20-07-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς με θέμα " Διενέργεια διαγωνισμού μετακόμισης εξοπλισμού" με το οποίο 
μας διαβιβάζονται πίνακες μεταφερόμενου εξοπλισμού και αρχείου των υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων και των κοινών υπηρεσιών Πειραιώς και 
Νήσων 

47. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη, και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των ανωτέρω υπηρεσιών. 

48. Την με αρ. 2030/19-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 728Μ7Λ7-5ΓΘ) με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 245.520,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την μεταφορά του 
εξοπλισμού και του αρχείου (συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση), 
λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά, της ΠΕ Νήσων και των κοινών 
υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στον νέο μισθωμένο 
ακίνητο (Αιγαλέω 5 & Κάστορος, Πειραιά) της Περιφέρειας Αττικής,  

49. Την με αρ. 3184/03-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΟ97Λ7-ΜΑΨ) στον 
ΚΑΕ 0841 του Ε.Φ.07072 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 784 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 481, για την πληρωμή της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης, 

50. Την με αρ. 144655/24-7-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω04Ζ7Λ7-75Π & 
ΑΔΑΜ: 18REQ003470115) στον ΚΑΕ 082901 του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2018 της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
2779 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2917. 

51. Την με αρ. 2123/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΘΙ7Λ7-Σ12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού καθώς και των 
όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 3/2018 Διακήρυξης για την για την ανάδειξη 
αναδόχου που θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου (συσκευασία, 
φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση), λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της 
ΠΕ Πειραιά, της ΠΕ Νήσων και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και Νήσων της 
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Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (24%)», 

52. Η με αρ. 3/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003527069 2018-08-03) με αρ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 60595 του εν λόγω διαγωνισμού. 

53.  Το από 06-09-2018 Εισηγητικό σημείωμα προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή με θέμα 
διαβίβαση των τεσσάρων (4) φυσικών φακέλων των συμμετεχόντων (με αρ. πρωτ. 
168448/04-09-2018 της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αρ. πρωτ. 168458/04-09-2018 της εταιρείας ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αρ. πρωτ. 168680/04-09-2018 της εταιρείας ΜΠΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αρ. πρωτ. 169369/05-09-2018 της εταιρείας ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ). 

54. Το με αρ. πρωτ. 15/06-09-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 1/06-09-2018 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Πειραιά που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων 
των δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των τεσσάρων συμμετεχόντων εταιρειών. 

55. Το με αρ. πρωτ. 20/18-09-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 2/17-09-2018 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. 

56. Το με αρ. πρωτ. 190864/05-10-2018 έγγραφό μας με θέμα : «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση 
πληροφοριών & δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016» προς όλους 
τους συμμετέχοντες μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

57. Οι με αρ. πρωτ. 196069/9-10-2018, 197534/11-10-2018 και 199588/12-10-2018 απαντήσεις 
της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», με αρ. πρωτ. 196075/9-
10-2018 απάντηση της εταιρείας «ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. 
πρωτ. 197543/11-10-2018 απάντηση της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & η με αρ. πρωτ.199021/12-10-2018 απάντηση της 
ατομικής επιχείρησης «ΜΠΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

58. Η με αρ. πρωτ. 199021/12-10-2018 διαβίβαση των παραπάνω δικαιολογητικών στον 
Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για έλεγχο και αξιολόγησή τους. 

59. Το με αρ. πρωτ. 35/16-10-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 3/16-10-2018 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών των συμμετεχόντων. 

60. Η με αρ. πρωτ. 197534/17-10-2018 πρόσκλησή μας προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για την Παρασκευή στις 19-10-2018 και ώρα 10:00π.μ. για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  

61. Η με αρ. πρωτ. 196069/17-10-2018 πρόσκλησή μας μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους τέσσερις 
συμμετέχοντες για τις 19-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  

62. Το με αρ. πρωτ. 38/19-10-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 4/19-10-2018 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 
προσφορών των τεσσάρων συμμετεχόντων και την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη. 

63. Την με αρ. πρωτ. 205814/22-10-2018 εισήγησή μας προς την Οικονομική Επιτροπή για 
έγκριση των παραπάνω πρακτικών και την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου.  

64. Την απόφαση 3019/2018 (ΑΔΑ: Ω4Ξ37Λ7-ΗΣΛ) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
έγκριση των Πρακτικών 1, 2, 3 & 4 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αφορούν τον 
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου 
(συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση), λόγω μεταστέγασης των 
υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά, της ΠΕ Νήσων και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και ΠΕ 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο νέο μισθωμένο ακίνητο (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιά) 
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου.  

65. Το με αρ. πρωτ. 196075/26-10-2018 έγγραφό μας με θέμα την γνωστοποίηση της παραπάνω 
απόφασης στις τέσσερις συμμετέχουσες εταιρείες (ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΜΠΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
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66. Το με αρ. πρωτ. 195889/26-10-2018 έγγραφό μας με θέμα την προσκόμιση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος. 

67. Τον με αρ. πρωτ. 218988/06-11-2018 έντυπο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (και στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ την 02-11-2018). 

68. Η με αρ. πρωτ. 218988/08-11-2018 Πρόσκληση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Τρίτη 
13-11-2018 και ώρα 09:30π.μ., με κοινοποίηση προς τις τέσσερις συμμετέχουσες εταιρείες. 

69. Το από 13-11-2018 Εισηγητικό Σημείωμα προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη διαβίβαση 
του έντυπου φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 

70. Το με αρ. πρωτ. 42/13-11-2018 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 5 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Π.Ε. Πειραιά, σε πρωτότυπο, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση των δικ/κών κατακύρωσης και με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

71. Την απόφαση 3389/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΣ27Λ7-Β2Α & ΑΔΑΜ: 18AWRD004142875) της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Πρακτικού 5/2018 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την οριστική 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

72. Την με αρ. πρωτ. 222462/26-11-2018 γνωστοποίηση της παραπάνω απόφασης προς τους 
υπόλοιπους τρεις (3) συμμετέχοντες. 

73.  Την με αρ. πρωτ. οικ. 245703/07-12-2018 ανακοίνωση ανάθεσης προς την εταιρεία 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

74. Την με αρ. 56/2018 σύμβαση. 
75. Το με αρ. πρωτ. 50573/18-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών με έγγραφο της Δ/νσης 

Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά προς την ανάδοχο εταιρεία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.» για 
την ημερομηνία έναρξης της μετακόμισης στις 06-03-2019. 

76. Το με αρ. πρωτ. οικ. 82500/21-03-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη με θέμα : 
Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης. 

77. Το από 22-03-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ότι συμφωνεί για τη δεκαήμερη 
παράταση των 30 ημερών. 

78. Η με αρ. πρωτ. 82661/22-03-2019 Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για συνεδρίαση στις 27-03-2019 & ώρα 10:00 π.μ. 

79. Το με αρ. πρωτ. 68/27-03-2019 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 6 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Π.Ε. Πειραιά, σε πρωτότυπο, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της 
δεκαήμερης παράτασης της διάρκειας μεταφοράς (έως 16-04-2019).  

80. Την απόφαση 821/2019 (ΑΔΑ: ΨΞ8Ο7Λ7-ΨΚΕ) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
έγκριση του Πρακτικού 6/2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που αφορά την δεκαήμερη 
παράταση της διάρκειας μεταφοράς (έως 16-04-2019). 

81. Την με αρ. πρωτ. 83550/04-04-2019 γνωστοποίηση της παραπάνω απόφασης προς την 
ανάδοχο εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και τον Πρόεδρο τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών & παροχής υπηρεσιών 
για την μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς και Π.Ε. Νήσων. 

82. Το με αρ. πρωτ. 95039/09-04-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με θέμα : 
Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων των υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων. 

83. Την με αρ. πρωτ. 103185/10-04-2019 Πρόσκληση για τροποποίηση της Σύμβασης 56/2018 
προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για συνεδρίαση στις 12-04-2019 και ώρα 
09:00 π.μ. 

84. Το με αρ. πρωτ. 71/15-04-2019 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 7 της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της Π.Ε. Πειραιά, σε πρωτότυπο, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της 
επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αξίας 17.979,00 Ευρώ πλεόν Φ.Π.Α. 
και της πενθήμερης παράτασης της διάρκειας μεταφοράς (έως 21-04-2019), ως κάτωθι:.  
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(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018, ΑΡ. 60595 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ). 
Στον Πειραιά σήμερα 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. σε συνέχεια της από 

12/04/2019 συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του τμήματος προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά, συνήλθε σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 
433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά (Αιγάλεω 5 & 
Κάστορος, στον Πειραιά) για την:  

1. Επέκταση του οικονομικού αντικειμένου της 56/2018 σύμβασης που αφορά την μεταφορά 
εξοπλισμού και αρχείου στα πλαίσια της μετακόμισης της ΠΕ Πειραιά και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής στο νέο κτίριο επί της οδού Αιγάλεω & Κάστορος. 

2. Την πενθήμερη παράταση της παραπάνω σύμβασης. 
 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα μέλη : 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης.  
2. Γραμματέας, κα Κόλια Αρχόντω. 
3. Τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος. 
4. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική.  
5. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία. 
 
 Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 
 
  -  Το με αρ. πρωτ. οικ. 95039/09-04-2019 έγγραφο του Γραφείου     
 Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με την επέκταση του οικονομικού αντικειμένου  και πενθήμερη 
παράταση της 56/2018 σύμβασης. 

1. Το με αρ. πρωτ. 103185/10-04-2019 έγγραφο του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά με θέμα την τροποποίηση της 56/2018 σύμβασης. 

2. Το μήνυμα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Κου Χρ. 
Καραμάνου που έλαβε τον αρ πρωτ 106553/12-04-2019 από το Τμήμα προμηθειών Πειραιά. 

3. Το μήνυμα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε που έλαβε τον αρ πρωτ 106560/12-04-2019 από το Τμήμα προμηθειών 
Πειραιά. 

4. Το με αριθμ 20/2019 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών. 

5. Την αρ. 56/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ 
6. Τα άρθρα 132 & 217 του Ν. 4412/2016 καθώς και την Κατευθυντήρια οδηγία 22 με 

ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ. 
7. Το υπ΄αριθ. 6/27-03-2019 πρακτικό της ίδιας. 

 
Έπειτα από διαλογική συζήτηση και διαπιστώνοντας ότι τα αιτήματα είναι σύμφωνα με το άρθρο 
132 παρ 1γ του Ν4412/2016 καθώς επίσης με τη Κατευθυντήρια Οδηγία 22 με Θέμα 
“Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).            
 

Η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
- Υπέρ της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης....“προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι εργασίες μετακίνησης αρχείου από την οδό Σωκράτους το οποίο δεν είχε 
υποδειχθεί στον ανάδοχο, μεταφορά αρχείου στο κτίριο της οδού Τζαβέλα 88 που δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και προσωρινών αποθέσεων και εκ νέου 
μετακίνησης αρχείου λόγω υπηρεσιακών διευθετήσεων χωρίς ευθύνη του αναδόχου”, αξίας 
17,979.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί στο 11,3% της αρχικής σύμβασης. 
 - Υπέρ της πενθήμερης παράτασης της διάρκειας της μεταφοράς (έως21/04/2019).  
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων 
τα τρία θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα 
παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής . 
 

ΑΔΑ: 6ΥΖΡ7Λ7-ΦΓΔ
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Κατόπιν των ανωτέρω:  
 

Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
Την έγκριση ή μη του Πρακτικού με αρ. 7/15-04-2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕ 
Πειραιά με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης αξίας 17.979,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και της πενθήμερης παράτασης της διάρκειας 
μεταφοράς (έως 21-04-2019). 
 

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

 
Την έγκριση του Πρακτικού με αρ. 7/15-04-2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Πειραιά 
με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αξίας 
17.979,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και της πενθήμερης παράτασης της διάρκειας μεταφοράς (έως 21-
04-2019). 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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