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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. 1079/2019 
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 73ο  

Έγκριση του πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με αντικείμενο τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την: 
«συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. 
Αττικής και για χρονικό διάστημα μέχρι 31/01/2020 συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
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 δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: Ψ8Ω47Λ7-ΗΦΒ



 

 2 

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. 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση τα Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ               [Πρόγραμμα                  « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. 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)  και ισχύει. 

4. 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». 

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

6. 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.  

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

8. 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 διορθώθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 348/2019(ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

 
10. 1Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 

θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την υπ΄αρ. 73/2019  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) 
έγκρισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής ,Οικονομικού Έτους 
2019.». 

11. Τις υπ’ αρ. πρωτ.:  111063/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019   αποφάσεις   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός και η 1η 
αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

12. . Το υπ΄αριθμ.οικ: 257406/21-12-2018 έγγραφο της Δνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα)με θέμα: «Συντήρηση υπολογιστών και 
λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων των Δνσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» με το οποίο ζητά την συντήρηση στις εξής  Δνσεις Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ΠΕ ΚΤ, ΔΤ, ΒΤ, ΝΤ ,ΠΕ Πειραιά και Ανατ. Αττικής  τκτός της ΠΕ Δυτικής 
Αττικής των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31-01-2019. 

13. . Το από 04-12-2018 ηλεκτρονικό μας έγγραφο  προς την Δνση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα), με το οποίο ζητάμε να μας 
ενημερώσει βάσιμα, νόμιμα και εγγράφως ότι δεν μπορεί να προβεί στην συντήρηση 
υποστήριξη του εξοπλισμού  των αιθουσών θεωρητικής εξέτασης         υποψηφίων οδηγών 
των Δνσεων Μεταφορών και επικοινωνιών σύμφ. με το άρθρο  30παρ.5 εδ. 6 του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Αττικής καθώς για τυχόν προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές. 

14. Το από 21-12-2018 ηλεκτρονικό  έγγραφο της Δνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα)με θέμα: «Συντήρηση υπολογιστών και 
λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων των Δνσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» με το οποίο μας διευκρινίζει τους λόγους σύμφωνα με το υπ 
΄αριθμ. 49476/7-3-2017 συν/νο έγγραφό της για τους οποίους δεν μπορεί να προβεί στην 
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συντήρηση –υποστήριξη  του εξοπλισμού  των αιθουσών θεωρητικής εξέτασης   υποψηφίων 
οδηγών των Δ/νσεων Μεταφορών  οδηγών σύμφωνα με το άρθ. 30 παρ. 5εδ.6. 

15.  Την υπ΄αριθμ 20/2019 (ΑΔΑ:7ΝΣ97Λ7-Λ10 ΑΔΑΜ:19REQ004322381) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί :   έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την συντήρηση υπολογιστών και λοιπού 
εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των ΠΕ ΚΤ, ΒΤ, ΝΤ, ΔΤ, ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31/01/2020. 

16. . Την υπ΄αριθμ.38140/06-02-2019   Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΧΛ87Λ7-ΑΤΚ 
ΑΔΑ:19REQ004422785). 

17.  Την υπ’ αρ. οικ: 46114/13-02-2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς  κάθε 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (ΑΔΑΜ: 19PROC004459168) 

18.  Τις οικονομικές προσφορές: 
Α).την υπ΄αριθμ. 49540/18-02-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας  με την επωνυμία  Π. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  ΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜ ΟΡΓΑΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ    ( Ταχ. Δνση: Κάνιγγος 26, Αθήνα    , ΤΚ: 106 82  Τηλ: 210 3822516   
FAX:210 5225010 ΑΦΜ: 094501457 ΔΟΥ:  ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ )   η οποία ανέρχεται στο ύψος 
των  14.880,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
Β).την υπ΄αριθμ: 49655/18-02-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία  
SPIN WORKS    ( Ταχ. Δνση: Ιασωνίδου 51, Ελληνικό  Αττικής Τ.Κ. 167 77 ΤΗΛ:210 9960906 
FAX:210 9960505    ΑΦΜ:998702424  ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ) η οποία ανέρχεται στο ύψος των  
14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 
Γ).την υπ΄αριθμ: 49665/18-02-2019οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία  
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ  ( Ταχ. Δνση: Λ. Ελ. Βενιζέλου 46-48 Καλλιθέα  
Τ.Κ: 176 76  Τηλ: 210 6990401 FAX:210 6990441    ΑΦΜ:095345731  ΔΟΥ: Καλλιθέας) η 
οποία ανέρχεται στο ύψος των  12958,00,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 
 Δ). την υπ΄αριθμ: 49784/18-02-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία  ΜΔ 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    ( Ταχ. Δνση: 
Θεσσαλονίκης 98 Ν. Φιλαδέλφεια  Τ.Κ: 143 42 Τηλ: 210 27 24140  FAX:210 2724141     
ΑΦΜ:094177075  ΔΟΥ: ΦΑΕ  Αθηνών  ) η οποία ανέρχεται στο ύψος των  10.540,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 

19.  Την υπ΄αριθμ. 432/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ανάθεσης κατά το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016της συντήρησης υπολογιστών και  του λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες 
θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ 
ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕΙΡΑΙΑ  και Ανατ. Αττικής και για το χρονικό διάστημα μέχρι 21-12-2020, στην 
εταιρεία με την επωνυμία Μ Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στο ύψος της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 8.500,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% δηλ. 10.540,00 €. 

20. . Tην υπ΄αριθμ. οικ: 64895/04-03-2019 ανακοίνωση ανάθεσης στην εταιρεία: Μ Δ 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 

21.  Το από 20-03-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας Μ Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με το οποίο  μας ενημέρωσε ότι,μετά από έλεγχό της 
στον εξοπλισμό του εν θέματι διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι μεγάλος μέρος αυτού δεν μπορεί 
να συμπεριληφθεί στην οικεία σύμβαση επειδή δεν είναι σε λειτουργία  και πρέπει να εξαιρεθεί 
,γιατί  προϋπόθεση  του διαγωνισμού ήταν τα μηχανήματα να είναι σε λειτουργούσα 
κατάσταση. 

22. Το υπ΄αριθμ.  80906/23-03-2019 έγγραφό μας προς την Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών με το οποίο διαβιβάστηκε το από 20-3-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με 
την επωνυμία «Μ.Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
και ζητήσαμε την άποψή τους για όσα διαπίστωσε η ανωτέρω εταιρεία, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η υπογραφή  της οικείας σύμβασης.   

23. . Το γεγονός ότι δεν υπάρχει απάντηση επί του ανωτέρω  εγγράφου μας  και ο οριζόμενος 
χρόνος για  υπογραφή  της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)  είναι 
είκοσι (20)  ημερών και   έχει παρέλθει χωρίς ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. 

24.  Το υπ΄αριθμ. 15/2019 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο: 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στην συζήτηση με θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
Συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ ΠΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/01/2020 συνολικού 
προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της  τα παρακάτω : 
1. Το με αρ. πρωτ. οικ. 98207/05-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών/Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών με θέμα «Πρόσκληση της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής».  
2. Την υπ΄ αρ. 432/2019 Απόφαση Ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
3. Την υπ. αρ. 64895/4-3-2019 Ανακοίνωση Ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία Μ.Δ 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 
4. Την υπ. αρ. οικ. 46114/13-2-2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για το 
ανωτέρω θέμα όπου αναφέρεται: «..Ο εξοπλισμός των αιθουσών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
λοιπός εξοπλισμός) θα παραδοθεί σε λειτουργούσα κατάσταση..» 
5. Το από 20-3-2019 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», όπου αναφέρεται ότι  μετά από έλεγχο της 
λειτουργικής κατάστασης  του εξοπλισμού των αιθουσών της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, 
μέρος αυτού δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην οικεία σύμβαση.  
6. Το υπ΄ αρ. 80906/23-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών προς την Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το οποίο 
διαβιβάστηκε το από 20-3-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ζήτησε την άποψή 
τους για όσα διαπίστωσε η ανωτέρω εταιρεία. 
7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει απάντηση επί του υπ΄ αρ. 80906/23-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης 
Οικονομικών από την Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο οριζόμενος 
χρόνος υπογραφής της σύμβασης των είκοσι ημερών (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)  έχει παρέλθει 
χωρίς ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. 
8. Την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147/8-8-2016) 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αναφέρεται ότι «..αν οι οικονομικές και τεχνικές 
παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου  δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο..»  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας «για την Συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα 
θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
ΠΕ ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για το χρονικό διάστημα μέχρι 
31/01/2020 συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α).Την έγκριση  του υπ΄ αριθμ. 15/2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών  περί  ματαίωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την: «συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής 
εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ 
ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για χρονικό διάστημα μέχρι 31/01/2020 συνολικού 
προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  
 
Β). Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τροποποιημένους ή μη όρους σύμφωνα με 
τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα αποστείλει η Δνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Α).Την έγκριση  του υπ΄ αριθμ. 15/2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών  περί  ματαίωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την: «συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής 
εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ 
ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για χρονικό διάστημα μέχρι 31/01/2020 συνολικού 
προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  
 
Β). Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τροποποιημένους ή μη όρους σύμφωνα με 
τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα αποστείλει η Δνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

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