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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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1912/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.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 10/09/2013.  

 
Θέµα 52o  

Ανάδειξη µειοδότη, του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την 
προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών 
υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ συµπ. του ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 2/2013). 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, οποίος 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» 
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. 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) 
6. Την µε αρ. 1410/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα 

µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα: α) να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές και των τριών 
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εταιρειών: A.ΚΙΤΣΑΚΗΣ-Τ.ΑΜΕΡ Ο.Ε - “IP Expert ”, HIPAC A.E.B.E, COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΑΕΒΕ, οι οποίες κατέθεσαν προσφορά στον   Επαναληπτικό ∆ηµόσιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, 
εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ 
συµπ. του ΦΠΑ, σύµφωνα µε το πρακτικό αρ. 5 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων  Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας  Αττικής, του Επαναληπτικού 
∆ηµοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, 
εκτυπωτών laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών υπολογιστών και  
β) η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών τους σε επόµενη συνεδρίαση. 

7. Την µε αρ. 1536/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα 
µε την οποία αποφασίστηκε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών: 
A.ΚΙΤΣΑΚΗΣ-Τ.ΑΜΕΡ Ο.Ε - “IP Expert ”, HIPAC A.E.B.E, COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΑΕΒΕ,  του Επαναληπτικού ∆ηµοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών 
υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ συµπ. του ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 2/2013) και 
διαβίβασή τους στην Πενταµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, για αξιολόγηση.  

8. Την µε αρ. 1704/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα 
µε την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη της Προσφυγής, του άρθρου 4, του Ν.3886/2010, της 
εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, κατά της: 1. Περιφέρειας Αττικής και 2. υπ’ 
αριθµ. 1410/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το, µε αρ. 8/2013, 
πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής, ως απαράδεκτης. 

9. Το µε αρ. 13/2013 πρακτικό της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων  Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας  Αττικής, του Επαναληπτικού ∆ηµοσίου Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών laser, 
εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών υπολογιστών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  

 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή , αφού έλαβε υπόψη της: 
 

α) την µε αριθµ. 1536/2013   απόφαση της Ο.Ε.Π.Α η οποία αποσφράγισε και προέβη στην 
µονογράφηση των σφραγισµένων φακέλων των οικονοµικών προσφορών  των τριών (3) 
διαγωνιζοµένων και στην τοποθέτηση τους σε ένα νέο χωριστό φάκελο  ο οποίος σφραγίστηκε  
µονογράφηκε  και παραδόθηκε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 β) τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών των παρακάτω συµµετεχόντων: 
1. A.ΚΙΤΣΑΚΗΣ-Τ.ΑΜΕΡ Ο.Ε –« IP Expert », 
2. HIPAC A.E.B.E,  
3. COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ 
 Και µετά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών τους, προέβη στην αξιολόγηση τους και 
συνέταξε τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 A.ΚΙΤΣΑΚΗΣ-Τ.ΑΜΕΡ Ο.Ε – «IP 
Expert » 

132.237,93€ 162.652,65€ 

2 HIPAC A.E.B.E 122.931,00€ 151.205,13€ 
3 COSMOS BUSINESS 

SYSTEMS ΑΕΒΕ 
144.435,00€ 177,655,05€ 

 
Προκύπτει λοιπόν ότι η εταιρεία  HIPAC A.E.B.E. προσέφερε συνολικά την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 
151.205,13€ µε Φ.Π.Α. 

 
Κατόπιν των παραπάνω η Γνωµοδοτική Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι προσωρινός 
µειοδότης του εν λόγω διαγωνισµού, είναι η εταιρεία HIPAC A.E.B.E, διότι προσέφερε συνολικά την 
χαµηλότερη τιµή, ήτοι συνολικά  ευρώ 151.205,13 € µε ΦΠΑ.  όπως φαίνεται στον παραπάνω 
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πίνακα υπό  την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά , όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παραγρ. 2 , 3 του Παραρτήµατος Β’ της ∆ιακήρυξης 
2/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την  κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν  από το Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής.  
 η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 

την ανάδειξη, της εταιρείας «HIPAC A.E.B.E.», ως µειοδότη, του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου 
Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών 
laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ 
συµπ. του ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 2/2013) και στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι 151.205,13 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
   

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

 
Tην ανάδειξη, της εταιρείας «HIPAC A.E.B.E.», ως µειοδότη, του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου 
Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την προµήθεια προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών 
laser, εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων και φορητών υπολογιστών, προϋπολογισµού  178.350,00€ 
(εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ) συµπ. του ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 2/2013) και 
στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι 151.205,13 € (εκατόν πενήντα µία χιλιάδες διακόσια 
πέντε ευρώ και δεκατρία λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
   

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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