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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1473/2013 
 

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 44o 

Έγκριση του Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης περί αποδοχής των δύο εκ των 
τριών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση των έντυπων προγραµµάτων της τελετής έναρξης και των 
τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, προϋπολογισµού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο 
Φιλοσοφίας, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 
στην Αθήνα.   
 
Παρόντες:  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης 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. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012, 

• Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων»,  

• Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  

• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
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• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011), 

• Το γεγονός ότι στις 09.07.2013 διενεργήθηκε πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση των έντυπων προγραµµάτων της τελετής έναρξης και των 
τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, προϋπολογισµού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο 
Φιλοσοφίας, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 
στην Αθήνα,  

• Το γεγονός ότι µέχρι τις 08.07.2013 καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των σφραγισµένων 
φακέλων των ενδιαφεροµένων κατατέθηκε µία (1) προσφορά µε αρ. πρωτ. 134464/08.07.2013 
από την εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΜΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ», 

• Το γεγονός ότι κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού κατατέθηκαν εµπρόθεσµα 
ενώπιον της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π. Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής, προσφορές από τις εξής εταιρείες:  
1.- «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆.-ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. Ο.Ε.» 
2.- «ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.»  
 

• Το υπ’ αρ. 34/2013 πρακτικό της ανωτέρω Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής:  

«Στην Αθήνα σήµερα 09-07-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, 
∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 071/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο πρόεδρος Βαµβακούλας Ιωάννης, και τα τακτικά µέλη, 
Πανάρετου Άννα και  Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. 
 
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί ο υπάλληλος Θεοδοσίου Ιωάννης.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
«Πρόχειρος ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την εκτύπωση των έντυπων 
προγραµµάτων της τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, 
προϋπολογισµού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  που απαιτούνται στο πλαίσιο της συµµετοχής 
της Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή.» 

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ. 

• Στην Υπηρεσία κατατέθηκε µία προσφορά στις 08-07-2013 της εταιρείας : 
o ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΜΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

• Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα δύο (2) προσφορές των εταιρειών : 
o ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. ΟΕ «MOD ADVERTISING» 
o ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 
Η επιτροπή προχώρησε δηµόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών µε 
τη σειρά µε την οποία κατατέθηκαν και µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά 
φύλλο. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογράφηση των σφραγισµένων φακέλων των 
οικονοµικών προσφορών των τριών (3) διαγωνιζοµένων και στην τοποθέτησή τους σε ένα νέο 
χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε, µονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό.  
Κατά τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
1. ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΜΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
Μετά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει 
υποβάλλει αντίγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς, 
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όπως αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού Παράρτηµα Α΄ Γενικοί Όροι 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (§1). 
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. ΟΕ «MOD ADVERTISING» 
Η υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η εταιρεία έχει ηµεροµηνία υποβολής 08-07-2013 και όχι 09-
07-2013 όπως προβλέπεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού Παράρτηµα Α΄ Γενικοί Όροι 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Εδάφιο Α §4,β (Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς) 
3. ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 
∆εν διαπιστώθηκαν προβλήµατα στα δικαιολογητικά συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς. 
Με βάση τα προαναφερθέντα η επιτροπή:  
1. Για την ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΜΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ : 
ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήµατα στα δικαιολογητικά συµµετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς, και ως εκ τούτου γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει στην υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων που 
περιέχονται στο φάκελο της προσφοράς. 
2. Για την ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ Μ. ΟΕ «MOD ADVERTISING»:  
ότι αυτό που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο της προσφοράς συνιστά λόγο απόρριψης της 
προσφοράς, και ως εκ τούτου γνωµοδοτεί οµόφωνα για την απόρριψη της προσφοράς. 
3. Για την ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ : 
ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήµατα στα δικαιολογητικά συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς 
και ως εκ τούτου γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς.» 
               Η  Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
την έγκριση του Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης περί αποδοχής 
των δύο εκ των τριών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση των έντυπων προγραµµάτων της 
τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, προϋπολογισµού 
10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που απαιτούνται στο πλαίσιο της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής 
στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα 
από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα και την αποσφράγισή των οικονοµικών προσφορών 
τους σε επόµενη συνεδρίαση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
A) Tην έγκριση του 34/2013 Πρακτικού της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών & των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης περί 
αποδοχής των δύο εκ των τριών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση των έντυπων 
προγραµµάτων της τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, 
προϋπολογισµού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που απαιτούνται στο πλαίσιο της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσµιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που θα πραγµατοποιηθεί κατά 
το χρονικό διάστηµα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα και  

B) Tην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών τους σε επόµενη συνεδρίαση.   
 

Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

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

 


