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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1461/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 32

o
 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αρ. 1/2013 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων, Δ/ξη 5/2013 καθώς και λήψη απόφασης για την αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη,  
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11.4.2012 (ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/04-11-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011, 2822/τ.Β/14-12-
2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996) «Κώδικας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει 

4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α./ 1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 
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5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α./10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 
6. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και Δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» 

8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
9. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που αφορούν 
στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

10. Την υπ’αριθ. 100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Σκοπιμότητας 
για όλες τις δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν 
προβλεφτεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν 
επιμερισθεί ανά ΚΑΕ». 

11. Την υπ’ αριθμ. 747/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 

12. Την υπ αριθμ. 1063/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα 
«Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των όρων 
της υπ’ αριθμ 5/2013 Διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού». 

13. Την με αρ. πρωτ. 86376/29-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΒΕΝΓ7Λ7-10Λ) 
ύψους 7.000,00€ στον ΚΑΕ 12310Α του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρμόδια 
Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 395 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 

14. Την υπ’ αριθμ. 5/2013 Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - 
Τμήμα Προμηθειών 

15. Το γεγονός ότι στις 1-7-2013 διενεργήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές οι κάτωθι εταιρίες: 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (αρ. πρωτ. 127270/28-6-2013) 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.  

16. Το υπ’ αριθμ. 1/1-7-2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο, 

 έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας 
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους της 
αρ. 5/2013 Διακήρυξης. 

 έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης 
(27-6-2013) δεν συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (28-6-2013). 

 έγινε ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών. Ειδικότερα: 

 α) στο είδος με α/α 11 «Χλωρίνη απλή τύπου Klinex» έχει τροποποιηθεί η μονάδα μέτρησης και 
προσφέρονται 85 τεμάχια των 4 λίτρων (σύνολο 340 λίτρα) αλλά ζητούνται 169 τεμ των 2 λίτρων 
(σύνολο 338 λίτρα). 

 β) στο είδος με α/α 7 «Σακούλες απορριμμάτων 80Χ110» προσφέρονται 7Χ160=1.120 τεμάχια ενώ 
ζητούνται 1.280 τεμάχια δηλ. προσφέρονται 160 τεμάχια λιγότερα. 

 προτείνεται η αποδοχή της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ο.Ε.» καθώς και η αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς 
επειδή 

 α) πληροί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά και 

 β) υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Π.Δ 
118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄ 

 προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε.» και η μη αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς 
επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα δεν πληρεί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης 
ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται: 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 
1. την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 1/1-7-2013 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Νήσων. 
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2. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» 
επειδή 
α) πληρεί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά και 
β) υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Π.Δ 
118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄. 

3. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» 
και την μη αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς επειδή δεν 
πληρεί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά Ειδικότερα: 
α) η ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης (27-6-2013) δεν συμπίπτει με την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (28-6-2013) 
β) δεν έχει υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών, 

 στο είδος με α/α 11 «Χλωρίνη απλή τύπου Klinex» έχει τροποποιηθεί η μονάδα μέτρησης και 
προσφέρονται 85 τεμάχια των 4 λίτρων (σύνολο 340 λίτρα) αλλά ζητούνται 169 τεμ των 2 
λίτρων (σύνολο 338 λίτρα). 

 στο είδος με α/α 7 «Σακούλες απορριμμάτων 80Χ110» προσφέρονται 7Χ160=1.120 τεμάχια 
ενώ ζητούνται 1.280 τεμάχια δηλ. προσφέρονται 160 τεμάχια λιγότερα. 

4. την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, από την Οικονομική Επιτροπή του σφραγισμένου 
φακέλου της οικονομικής της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/1-7-2013 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Νήσων, αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων, Δ/ξη 5/2013, 
σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται τη προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» επειδή α) πληροί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης ως προς τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και β) υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών 
προηγούμενων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Π.Δ 118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄ και 
απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και 
τη μη αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς επειδή δεν 
πληροί τους όρους της αρ. 5/2013 Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά, ειδικότερα: 
α) η ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης (27-6-2013) δεν συμπίπτει με την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (28-6-2013) β) δεν έχει υποβάλλει προσφορά για το 
σύνολο των ειδών, 

 στο είδος με α/α 11 «Χλωρίνη απλή τύπου Klinex» έχει τροποποιηθεί η μονάδα μέτρησης και 
προσφέρονται 85 τεμάχια των 4 λίτρων (σύνολο 340 λίτρα) αλλά ζητούνται 169 τεμ των 2 
λίτρων (σύνολο 338 λίτρα). 

 στο είδος με α/α 7 «Σακούλες απορριμμάτων 80Χ110» προσφέρονται 7Χ160=1.120 τεμάχια 
ενώ ζητούνται 1.280 τεμάχια δηλ. προσφέρονται 160 τεμάχια λιγότερα. 

2. την έγκριση αποσφράγισης, σε επόμενη συνεδρίαση, από την Οικονομική Επιτροπή του 
σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων, 
Δ/ξη 5/2013. 

 
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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