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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 40

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1580/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 
Θέµα 21

o  
 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθµ. 1/2013 Πρακτικού Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά µε 
τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 
15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ∆/ξη 6/2013 καθώς και λήψη απόφασης για µαταίωση 
και επανάληψη του διαγωνισµού. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν 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 ∆ιοίκησης – 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.∆. 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.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996) «Κώδικας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει 
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4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α./ 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

5. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α./10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 

6. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης» 

8. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

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. 1064/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα 
«Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Ειδών Γραφικής 
Ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 
των όρων της υπ’ αριθµ 6/2013 ∆ιακήρυξης  του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού». 

13. Την µε αρ. πρωτ. 86382/29-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΕΝΓ7Λ7-1Τ8) 
ύψους 15.000,00€ στον ΚΑΕ 11110Α του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρµόδια 
Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 396 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε.  

14. Την υπ’ αριθµ. 6/2013 ∆ιακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - 
Τµήµα Προµηθειών 

15. Το γεγονός ότι στις 11-7-2013, διενεργήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισµός στον οποίο συµµετείχαν µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές οι κάτωθι εταιρείες: 

• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (αρ. πρωτ.: 136382/10-7-2013) 

• ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε. 

16. Το υπ’ αριθµ. 1/11-7-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

• έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας 
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α) η ηµεροµηνία υπογραφής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης (9/07/2013) δεν συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (10/07/2013), 
β) στον α/α 16 «Ευρετήρια 20Χ30/150φύλλων» προσφέρονται 16 «Ευρετήρια 
20Χ30/200φύλλων» ενώ η ζητούµενη ποσότητα από την ∆ιακήρυξη ανέρχεται σε 21τεµ. 
(αδιάφορος ο αριθµός φύλλων ανά τεµάχιο), ήτοι προσφέρονται 5 τεµ. λιγότερα, 
γ) σε διάφορα είδη της Τεχνικής Προσφοράς του έχει τροποποιηθεί η µονάδα µέτρησης 

• προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και η 
µη αποσφράγιση της Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή δεν πληρεί τους όρους της αρ. 6/2013 
∆ιακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά σύµφωνα µε το 
ως άνω σκεπτικό.  

• έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και 
διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται στην εγγύηση συµµετοχής η φράση «Αποδεχόµαστε να 

παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της». 

• προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και η µη αποσφράγιση 
της Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή η εγγύηση συµµετοχής δεν έχει συνταχθεί µε το 
υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ της ∆ιακήρυξης και συνεπώς δεν πληρεί τους όρους της αρ. 
6/2013 ∆ιακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το ως άνω σκεπτικό.  

• προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται: 

να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 
1. την αποδοχή του υπ’ αριθµ. 1/11-7-2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. 
Νήσων. 
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2. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και την µη 
αποσφράγιση της Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή δεν πληρεί τους όρους της αρ. 6/2013 
∆ιακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά. Ειδικότερα: 
α) η ηµεροµηνία υπογραφής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης (9/07/2013) δεν συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (10/07/2013), 
β) στον α/α 16 «Ευρετήρια 20Χ30/150φύλλων» προσφέρονται 16 Ευρετήρια 20Χ30/200φύλλων 
ενώ η ζητούµενη ποσότητα από την ∆ιακήρυξη ανέρχεται σε 21τεµ., προσφέρονται δηλ. 5 τεµ. 
λιγότερα, 
γ) σε διάφορα είδη της Τεχνικής Προσφοράς του  έχει τροποποιηθεί η µονάδα µέτρησης 

3. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και την µη αποσφράγιση της 
Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή δεν πληρεί τους όρους της αρ. 6/2013 ∆ιακήρυξης ως προς 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα: 
η εγγύηση συµµετοχής δεν έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ επειδή δεν 
αναγράφεται η φράση «Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της». 

4. την µαταίωση των αποτελεσµάτων του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και την επανάληψή του µε τους ίδιους 
όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές. 

    
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1. την έγκριση του υπ’ αριθµ. 1/11-7-2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. 
Νήσων,  σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδότησε για τα εξής: 

• την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και την µη 
αποσφράγιση της Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή δεν πληρεί τους όρους της αρ. 6/2013 
∆ιακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά. Ειδικότερα: 
α) η ηµεροµηνία υπογραφής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης (9/07/2013) δεν συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (10/07/2013), 
β) στον α/α 16 «Ευρετήρια 20Χ30/150φύλλων» προσφέρονται 16 Ευρετήρια 20Χ30/200φύλλων 
ενώ η ζητούµενη ποσότητα από την ∆ιακήρυξη ανέρχεται σε 21τεµ., προσφέρονται δηλ. 5 τεµ. 
λιγότερα, 
γ) σε διάφορα είδη της Τεχνικής Προσφοράς του  έχει τροποποιηθεί η µονάδα µέτρησης 

• την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και την µη αποσφράγιση της 
Οικονοµικής της Προσφοράς επειδή δεν πληρεί τους όρους της αρ. 6/2013 ∆ιακήρυξης ως προς 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα: 
η εγγύηση συµµετοχής δεν έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ επειδή δεν 
αναγράφεται η φράση «Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της». 

2. τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και την επανάληψή του µε τους ίδιους 
όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές. 

  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής  
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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