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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2262/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 10ο  
Κατακύρωση αποτελέσματος αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την υποβολή 
οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη των 
αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
      Έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΨΞ0Η7Λ7-0Κ1



 

 2 

1. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 

2. Το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄ 248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας», 
3. Το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ τ. Α΄ 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αριθμ. 
20977/2007 (ΦΕΚ τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ τ. Β΄1590) 
«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες», 

4. 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», 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 

6. Το 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, 

7. Το 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», 

8. Το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

9. Τον ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
10. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

11. Το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ A΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

13. Το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων», 

14. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

15. Το ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών στήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

16. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212) «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», 

17. Τον ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

18. Τον ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις»,   

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) - «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ Β΄ 2494) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ Β΄ 2822) την υπ’ αριθμ. 109290/39629 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) και την 
υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-08-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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20. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 161 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε συνδυασμό με τις όμοιες της  Υ.Α. 4367/08-02-2001 (ΦΕΚ Β΄ 
174), σύμφωνα με τις οποίες: «..Στην έννοια των λειτουργικών δαπανών του άρθρου 1 παρ. 3 
του Π.Δ. 161/200 (ΦΕΚ 145 Α΄) εντάσσονται όλες οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας όπως: 
τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση, καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
μεταφορές υλικών, προμήθειες κ.λπ. και καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.», 

21. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
22. Τα Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών», 
23. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
24. Το με αριθμ. πρωτ. 8419/14-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτοδ/σης Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ Τμήμα 
Περιουσίας σχετικά με τις δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ 
καθώς και την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, 

25. Την υπ’ αριθμ. 4367 (ΦΕΚ Β΄ 174) Απόφαση και ειδικότερα της παρ. 3 στην οποία 
προσδιορίζεται η έννοια των λειτουργικών δαπανών του αρθ. 1 παρ. 3 του Π.Δ. 161/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 145) όπου εντάσσονται όλες οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας όπως: τηλεφωνικά 
και ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση, καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές 
υλικών, προμήθειες κ.λ.π., 

26. Την υπ’ αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», 

27. Την υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

28. Την υπ’ αρ. Φ.351.1/53/206591/Ε3 (ΦΕΚ Β΄ 5440) Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και 
οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)», 

29. Την αριθμ. πρωτ. 499022/02-09-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα με την υπ’ αριθμ. 625207/2021 (ΦΕΚ Β΄ 3353) 
αντίστοιχη απόφαση, 

30. Την υπ’ αριθμ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

31. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ. πρωτ.: 
112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής, 

32. Την υπ’ αριθμ. 2234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ8Α57Λ7-Γ6Ι) 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
2.650.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για 
την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και 
των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023, 

33. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΚΧΓ7Λ7-ΕΔΤ 
(Α.Π. 874228), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: 65917Λ7-ΜΒΓ (Α.Π. 941913), για την Π.Ε. 
Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΟΦΚ7Λ7-ΕΧΕ (Α.Π. 940686), για την Π.Ε. Ν.Τ. με ΑΔΑ: 6ΝΗΖ7Λ7-Β39 
(Α.Π. 940759), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ: Ψ4527Λ7-ΙΙΞ (Α.Π. 955962), για την 
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Π.Ε. Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ: ΩΜΒΡ7Λ7-ΠΝΤ (Α.Π. 962969), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ: 
ΨΞ4Μ7Λ7-ΧΜΗ (Α.Π. 922179), για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ: 6ΨΟΜ7Λ7-Ν0Ψ (Α.Π. 942494), 

34. Την υπ’ αριθμ. 2799/2020 (ΑΔΑ: 6Ε787Λ7-10Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2234/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για 
την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και 
των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023, 

35. Την υπ’ αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ: Ω2Ν87Λ7-Ψ25) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αριθμ. 2/2021 Διακήρυξης, 

36. Την αριθμ. 2/2021 Διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 
33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των 
Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023, 

37. Τις υπ’ αριθμ. 565/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔ07Λ7-1ΜΜ), 838/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΟ7Λ7-ΠΤΤ) & 923/2021 
(ΑΔΑ: Ψ0ΞΒ7Λ7-3ΚΞ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκαν στο 
ΔΣΑ Οικονομικοί Φορείς, 

38. Την αριθμ. πρωτ. 1509/04-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΠ67Λ7-61Μ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1296 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα 
μας) στον ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, 

39. Την υπ’ αρ. 1030/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΕΘ7Λ7-ΥΚΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης, 

40. Την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής 

41. Τις έγκαιρα κατατεθειμένες προσφορές των εταιρειών «Αφοι Ζυριχίδη Ο.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 
449329/03-06-2021,  «ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.»  με  αριθμ. πρωτ.  453927/04-06-2021, 
«EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 453954/04-06-2021, «TURN ON OFFICE I.K.E.» 
με αριθμ. πρωτ. 458492/07-06-2021, «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 
450943/03-06-2021 και «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 459577/07-06-
2021, 

42. Την υπ’ αριθμ. 1644/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ0Η7Λ7-ΘΜΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 
«Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την 
υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 
(Δ.Σ.Α.) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για 
την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής 
Αττικής», 

43. Τους  έγκαιρα  κατατεθειμένους φακέλους (ηλεκτρονικούς και φυσικούς) με δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 713357/31-08-2021,  
«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με αριθμ.  πρωτ.  724180/03-09-2021, και «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με αριθμ. πρωτ. 728207/06-09-2021, 

44. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 35/13-09-2021 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 
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Στην Ελευσίνα την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε και συνεδρίασε η 
Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοιχτών/ Διεθνών Διαγωνισμών 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ 32/07-09-2021 πρόσκληση και σε συνέχεια του υπ’ 
αριθμ. οικ 23/14-07-2021 Πρακτικού, για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(αναφορικά με τη Διακήρυξη 03/2021) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), που αφορά την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων 
της Π.Ε.Δ.Α, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του 
Κ.Ε.Σ.Υ Δυτικής Αττικής για το έτος 2021.   

 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 552/2021 (ΑΔΑ: 67ΕΠ7Λ7-ΖΧΩ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τα παρακάτω μέλη της επιτροπής: 

 
1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ, Κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πρόεδρος 
2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κλάδου ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ–ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, 

τακτικό μέλος 
3. ΜΑΡΙΑ ΛΙΓΓΟΥ, Κλάδου  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αναπληρωματικό μέλος  
4. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΟΥ, Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, αναπληρωματικό 

μέλος   
5. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΟΥΡΑΚΟΥ, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, αναπληρωματικό μέλος 

 
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΤΖΑ, Κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας ως τακτικός γραμματέας της επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της το 
υπ’ αριθμ. πρωτ.: 729866/06-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.  

  
Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» των  προσωρινών μειοδοτών για τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ. 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, αποσφράγισε τους φυσικούς φακέλους, μονογράφοντας 
αυτούς και τα περιεχόμενα σε αυτούς δικαιολογητικά. Οι φυσικοί φάκελοι των κάτωθι 
προσωρινών μειοδοτών που παρελήφθησαν έχουν ως εξής :  

 
 
 

 
Α/Α 

 
Προμηθευτής 

 
ΟΜΑΔΑ 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

 
1 

 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  

Α 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 
724180/03-09-2021 

2 
 
ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε   «offιce 1» 
 

Β 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

  
713357/31-08-2021 

3 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS  Α.Ε.Β.Ε 

Γ 
ΦΩΤΟ/ΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ  

 
   728207/06-09-2019 

 
Οι φάκελοι ήταν έγκαιρα κατατεθειμένοι. 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή, και αφού μελέτησε και αξιολόγησε 
τα ανωτέρω, κατέληξε στα εξής:    

 
Α. Η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της οριστικής κατακύρωσης στους παρακάτω 

προσωρινούς  μειοδότες :  
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Β. Για τον προσωρινό μειοδότη «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» διαπιστώθηκε ότι έχει προσκομίσει 

ελλιπή δικαιολογητικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. Τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. Η επιτροπή επιφυλάσσεται να γνωμοδοτήσει πριν την προσκόμιση των 
κάτωθι δικαιολογητικών : 

 
Α/Α Προμηθευτής ΟΜΑΔΑ Ελλιπή δικαιολογητικά 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

ΑΦΟΙ 
ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε   

«offιce 1» 
 

 
 
 
 

Β 
ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΥΛΗ  

1. Δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα για 
τον εταίρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΥΡΙΧΙΔΗ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, αρ. δικαιολογητικού 2 
της υπ’ αρ. 3/2021 πρόσκλησης της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕΔΑ. 

2. Δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα για 
τον εταίρο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΖΥΡΙΧΙΔΗ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, αρ. δικαιολογητικού 2 
της υπ’ αρ. 3/2021 πρόσκλησης της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕΔΑ. 

 

45. Το αριθμ. πρωτ. 778737/21-09-2021 έγγραφό μας προς την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. 
με θέμα: «Ελλείποντα δικαιολογητικά», 

46. Τα έγκαιρα κατατεθειμένα ηλεκτρονικά ελλείποντα δικαιολογητικά της εταιρείας ΑΦΟΙ 
ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.,   

47.  Το με αριθ. πρωτ. οικ. 41/04-10-2021 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη 
των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
Στην Ελευσίνα την Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε και συνεδρίασε η 
Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοιχτών/ Διεθνών Διαγωνισμών 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ 40/30-09-2021 πρόσκληση και σε συνέχεια του υπ’ 
αριθμ. οικ 35/13-09-2021 Πρακτικού, για την αξιολόγηση ελλειπόντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (αναφορικά με τη Διακήρυξη 03/2021) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), που αφορά την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών 
των Δ/νσεων της Π.Ε.Δ.Α, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς 
και του Κ.Ε.Σ.Υ Δυτικής Αττικής για το έτος 2021.   

 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 552/2021 (ΑΔΑ: 67ΕΠ7Λ7-ΖΧΩ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τα παρακάτω μέλη της επιτροπής: 

 

 
Α/Α 

 
Προμηθευτής 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

 
 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 

 
Α 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 
          

8.861,78€ 

2 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS  Α.Ε.Β.Ε 

Γ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ 

 
           

8.897,00€ 
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1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ, Κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πρόεδρος 
2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ, Κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αναπληρωματικό μέλος 
3. ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ, Κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος  

4. ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Κλάδου ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, τακτικό 
μέλος   
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ τακτικό μέλος 

 
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΤΖΑ, Κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας ως τακτικός γραμματέας της επιτροπής. 

 
Η Επιτροπή συνεδρίασε, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της το 
υπ’ αριθμ. πρωτ.: 804176/28-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.  

  
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. οικ. 35/13-09-2021 προηγούμενο πρακτικό της επιτροπής, 
εκκρεμούσε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον 
προσωρινό μειοδότη «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε». 

 
Τα ελλείποντα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά.  

  
Η Επιτροπή αφού μελέτησε και αξιολόγησε τα ανωτέρω, διαπίστωσε την πληρότητα των 
κατατεθέντων δικαιολογητικών και τη συμφωνία τους ως προς τα οριζόμενα στην (03/2021) 
Πρόσκληση της Π.Ε Δυτικής Αττικής και επομένως γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της οριστικής 
κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» (δ.τ. «offιce 1») για την 
ΟΜΑΔΑ Β (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ), στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι # 3.250,72 € 
# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

 
Την έγκριση των αριθ. πρωτ. 35/13-09-2021 και 41/04-10-2021 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, και την κατακύρωση του αποτελέσματος αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 
Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων 
(μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 
καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, στις εταιρείες: 1) «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΥΜΠΑΝΑ) έναντι της οικονομικής 
της προσφοράς ήτοι: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
(8.861,78€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 2) «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ 
(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα 
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (3.250,72€) και 3) «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.BE.» για την 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: οκτώ 
χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ (8.897,00€) 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση των αριθ. πρωτ. 35/13-09-2021 και 41/04-10-2021 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, και την κατακύρωση του αποτελέσματος αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 
Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων 
(μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 
καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, στις εταιρείες: 1) «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
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Ε.Π.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΥΜΠΑΝΑ) έναντι της οικονομικής 
της προσφοράς ήτοι: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
(8.861,78€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 2) «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ 
(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα 
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (3.250,72€) και 3) «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.BE.» για την 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: οκτώ 
χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ (8.897,00€) 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα .Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Χρονοπούλου Νίκη 
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