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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1584/2013 
 

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 55o 

α) Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια τις διαπραγμάτευσης για 
την ανάθεση των υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που 
απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο 
Διπλογραφικό Σύστημα β) ανάδειξη μειοδότη και γ) διαπραγμάτευση τιμής με τον μειοδότη. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
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 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο» καθώς και οι εκπρόσωποι των εταιρειών “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – COM.P.AC.”, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και ΣΤ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
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4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Το Π.Δ. 315/1999 «περί ορισμού του περιεχομένου & του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 

κλαδικού λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού)» (ΦΕΚ 
302/Α’/30.12.1999) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση» και ισχύει. 

7. Τη με αρ. 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ανάμεσα στα οποία ήταν και η παροχή 
υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την 
μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό 
Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 
προτύπων. 

8. Την υπ’ αριθμ. 196/2013 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίνεται η δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. που θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του Ειδικού Φορέα 01 072 του προϋπολογισμού έτους 2013 για τη 
διενέργεια Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή 
όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον 
λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 
315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41167/3-1-2013 έγγραφο του Νομικού Γραφείου του Περιφερειάρχη & 
Συλλογικών Οργάνων. 

10. Την υπ’ αριθμ. 382/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της Διακήρυξης 3/2013 του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών για την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το 
υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.. 

11. Το ότι στις 21.3.2013 διενεργήθηκε ο Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προσαρμογή όλων των 
λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο 
της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ 
εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α., Δ/ξη 3/2013. 

12. Τη με αριθμ. 568/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
ματαίωση και επανάληψη με τους ίδιους όρους του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το 
υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4/2013 πρακτικό της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής 

13. Το ότι στις 30.04.2013 διενεργήθηκε ο Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την 
προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το 
υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., Δ/ξη 3/2013. 

14. Τη με αριθμ. 1174/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε 
1. Η απόρριψη των προσφορών των συμμετεχόντων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – 

COM.P.AC., ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τα πρακτικά 13/2013 
και 21/2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. 
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2. Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών του 
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 περίπτωση Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 
παρ. η του ΚΠΔ 118/2007. 

15. Τη με αριθμ. 1469/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: 
1. H αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για 

την ανάθεση των υπηρεσιών του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 περίπτωση 
Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 παρ. η του ΚΠΔ 118/2007: 
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – COM.P.AC., 
Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και 
Γ. ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα 
με το πρακτικό 29/2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 
Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού 
και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. H αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων σε επόμενη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 144089/19.07.2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο κλήθηκαν οι 
συμμετέχοντες να παραστούν στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους και τη 
διαπραγμάτευση με τον μειοδότη. 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Tην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων: 

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – COM.P.AC., 
Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και 
Γ. ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

2. Tην ανάδειξη του μειοδότη.  
3. Τη διαπραγμάτευση της τιμής με τον μειοδότη 

 
 

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

 
 
1. Προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των κάτωθι συμμετεχόντων 

της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των 
λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο 
της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα: 

 
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – COM.P.AC., 
Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και 
Γ. ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 

2. Tην ανάδειξη της εταιρείας «ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως μειοδότη, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, στον οποίο 
περιγράφονται αναλυτικά οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων:  

 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – 
COM.P.AC. 

33.237,00 40.881,51 

2 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ 

24.390,24 30.000,00 

3 
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

8.048,78 9.900,00 
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3. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρείας «ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ποσού 9.900,00€ (εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ) χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση τιμής, καθώς αυτή κρίνεται ικανοποιητική 
συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή των άλλων δύο συμμετεχουσών εταιρειών. 
 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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