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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

  
 

Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2808/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
07-11-2019. 
 

Θέμα 35ο  
Έγκριση του Πρακτικού 44/2019 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι 
ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 39.060,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει τον λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018]. 

3. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ. 

4. 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. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και 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’ αριθ. 66313/24553 από 05/09/2017 (ΦΕΚ 3051/’Β/ 
05/09/2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.» 

7. 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). 

8. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

9. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Το Ν.4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Ν. 
4412/2016. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 498816/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./́03-09-2019) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής και την 
ανάθεση Χωρικής Αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους». 

13. Την υπ’ αριθ. οικ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./́03-09-2019 

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

15. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» καθώς και τις υπ΄αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-
9Χ8),162/2019 (ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) & 214/2019 (ΑΔΑ: Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) Αποφάσεις έγκρισης 
1ης 2ης & 3ης Τροποποίησης και Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019. 

16. Τις υπ’ αρ. πρωτ.:111063/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019,62445/17080/01.07.2019, 
90136/23741/18.10.2019 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες 
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επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός καθώς και η 1η, η 2η & η 3η αναμόρφωση αυτού οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Οι διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/τ.Α/21-09-2011) και ειδικότερα το άρθρο 20, 
παρ. 3, αυτού. 

18.  Το Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ 293/τ.Α/06-10-1981) “Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της 
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει” όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

19. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ. 87025/2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

20. Την υπ’ αρ. 985/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 40.000,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την διακρίβωση και πιστοποίηση 
οργάνων μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ4Ζ7Λ7-79Γ). 

21. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ. 119981/2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο δεν ζητούνται πλέον, έξοδα αποστολής των 
προαναφερομένων οργάνων εκτός Αττικής ύψους 313,34€ ανά έτος. 

22. Την υπ’ αρ. 1759/2019 (ΑΔΑ: 61ΘΚ7Λ7-ΙΗΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Τροποποίηση της υπ’αριθ. 985/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖ4Ζ7Λ7-
79Γ)». 

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 474632/21-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ : 6ΓΠ07Λ7-ΣΙΜ). 
24. Την υπ’ αρ. 1943/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑ : 6ΧΞΙ7Λ7-4ΓΜ). 
25. Τις από 21/10/2019 διευκρινήσεις μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που πρωτοκολλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας με αρ.πρωτ.651534/21-10-19,  

26. Την υπ’αρ. πρωτ.659493/23-10-19 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
27. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 663843/24.10.2019 Πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
28. Το υπ΄ αρ. 44/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο: 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα: 
«Διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για 
τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. 
Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε ο φάκελος της εταιρείας «Ανεπτυγμένες Τεχνολογίες Εξοπλισμού 
Εμπορία Ηλεκτρονικών ΕΠΕ», ο οποίος αποτελεί και τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά. 
 Η ανωτέρω προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα και η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή του 
κυρίως φακέλου της προσφοράς και στην αποσφράγισή της. 
Εν συνεχεία, μονόγραψε το φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς 
ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  
Εφόσον διαπιστώθηκε, ότι η προσφορά της παραπάνω εταιρείας ήταν πλήρης και σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. 
Μονόγραψε την ανωτέρω οικονομική προσφορά ανά φύλλο και διαπίστωσε: α) ότι το σύνολο της 
κατατεθειμένης προσφοράς ήταν εντός του προϋπολογισμού και σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς της με αρ. πρωτ. οικ.659493/23-10-2019 διακήρυξης και β) ότι η 
κατατεθειμένη προσφορά έχει ως ακολούθως: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ετήσιο κόστος διακρίβωσης & πιστοποίησης 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης 
(έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους)για 
τρία έτη 
(μία ανά έτος)  

 

ένα (1) ηχόμετρο BRUEL & KJAER τύπου 
Mediator 2238 και του βαθμονομητή του.  

Χίλια τετρακόσια πέντε ευρώ (1405,00€) 

τρία (3) ηχόμετρα CASELLA Cel-440 και των 
ισάριθμων  
βαθμονομητών τους 

Τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ 
(4187,00€) 

δύο (2) ηχόμετρα SVANTEK τύπου SVAN971 και 
των ισάριθμων βαθμονομητών τους  

Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ 
(4793,00€) 

ΦΠΑ 24% Δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και 
σαράντα λεπτά (2492,40€) 

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ (ετήσιο) Δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ 
και σαράντα λεπτά (12877,40)  

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ (τριετές) Τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ 
και είκοσι λεπτά (38632,20€) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της προσωρινής ανάθεσης για το 
συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα «Διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά 
των βαθμονομητών τους) για τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής», στην εταιρεία «Ανεπτυγμένες Τεχνολογίες Εξοπλισμού 
Εμπορία Ηλεκτρονικών ΕΠΕ», η οποία προσέφερε την τιμή 38.632,20€ με ΦΠΑ, έναντι συνολικού 
προϋπολογισμού 39.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
η υπηρεσία εισηγείται στην οικονομική Επιτροπή 

 

Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 44/2019 πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων 
μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 
39.060,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  
 
Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη της εταιρείας : 
«Ανεπτυγμένες Τεχνολογίες Εξοπλισμού Εμπορία Ηλεκτρονικών ΕΠΕ» στην Ταχ. Δ/νση: Αγ. 
Κωνσταντίου 39, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, τηλ: 210-5244038, fax: 211-0121036, ΑΦΜ: 800361169, ΔΟΥ: 
Α΄ Αθηνών και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 38.632,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.(τριετές) υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

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

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 44/2019 πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων 
μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 
39.060,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  
 
Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη της εταιρείας: 
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«Ανεπτυγμένες Τεχνολογίες Εξοπλισμού Εμπορία Ηλεκτρονικών ΕΠΕ» στην Ταχ. Δ/νση: Αγ. 
Κωνσταντίου 39, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, τηλ: 210-5244038, fax: 211-0121036, ΑΦΜ: 800361169, ΔΟΥ: 
Α΄ Αθηνών και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 38.632,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.(τριετές) υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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