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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. 1916/2013 

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 56o  

Ανάδειξη µειοδοτών κατόπιν αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών από την Γνωµοδοτική 
Επιτροπή, του Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α.  του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και 
β.  των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, προϋπολογισµού 214.500,00 € συµπ. 
Φ.Π.Α. 

 
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 

• 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 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
 

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». 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 

6. Την υπ’ αριθµ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί «έγκρισης 
σκοπιµότητας για όλες τις δαπάνες προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιµερισθεί ανά Κ.Α.Ε.»  

7. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ.139771/15-07-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
8. Την υπ’ αριθµ. 1533/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του τεύχους του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
τις εργασίες µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 214.500,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  για χρονική περίοδο τριών (3) ετών 

9. Το µε αρ.12/2013 πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Π.Ε.  
Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2013 µε θέµα «∆ιενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες 
µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α.  του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
β. των Συντονιστικών Οργάνων της Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο 3 ετών» 

10. Την υπ’ αριθµ. 1746/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «λήψη απόφασης για 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για τις εργασίες µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α.  του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και β.  των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, 
για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, προϋπολογισµού 214.500,00 € συµπ.Φ.Π.Α.», µε την 
οποία αποφασίσθηκε η αποδοχή των προσφορών και των τεσσάρων συµµετεχόντων στον 
διαγωνισµό: 
 
1.  ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
2.   NO NOISE – ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
3.  ONEX S.A. 
4.  ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
καθώς αυτές είναι σύµφωνες µε τα ζητούµενα από την ∆ιακήρυξη , και το άνοιγµα των 
οικονοµικών τους προσφορών σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

11.Την υπ΄αριθµ.1829/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Αποσφράγιση 
οικονοµικών προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες 
µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α.  του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής και β.  των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο τριών (3) 
ετών, προϋπολογισµού 214.500,00 € συµπ.Φ.Π.Α. και διαβίβασή τους στην Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
για αξιολόγηση» 

12.Το υπ΄αριθµ.14/2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο : 
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Στην Αθήνα σήµερα 09.09.2013, ηµέρα ∆ευτέρα,  συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
& ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.69/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Κοντραφούρη Φιλία, τα τακτικά µέλη 
Πετρόπουλος Θεόδωρος , Αγγελάκης Νικόλαος  και ο Μαθιουδάκης Νικόλαος και το 
αναπληρωµατικό η  Ματσικούδη Σταυρούλα. 
Χρέη γραµµατέα της Ε.Π. εκτελεί η υπάλληλος Λιάζε Ναταλία. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέµατος  της ηµερήσιας 
διάταξης. 
ΘΕΜΑ : 
Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών του Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού  
∆ιαγωνισµού για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων  α. του Περιφερειακού Συµβουλίου , β. των Συντονιστικών 
Οργάνων της Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) ,όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο τριών ετών, 
προϋπολογισµού 214.500,00 € συµπ.ΦΠΑ, (∆ιακ.15/2013) 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή , αφού έλαβε υπόψη της: 
α)Την µε αριθµ.1829/2013 απόφαση της Ο.Ε.Π.Α η οποία αποσφράγισε και προέβη 
στην µονογράφηση των σφραγισµένων φακέλων των οικονοµικών προσφορών  των 
τεσσάρων  (4) διαγωνιζοµένων και στην τοποθέτηση τους σε ένα νέο χωριστό 
φάκελο  ο οποίος σφραγίστηκε,  µονογράφηκε  και παραδόθηκε στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό  
και  
β)Τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών των παρακάτω συµµετεχόντων: 

1. ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε  
2. ΝΟ ΝΟISE – MΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
3. ONEX S.A 
4. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Προχώρησε στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών τους, προέβη στην 
αξιολόγηση τους και έχει να σηµειώσει τα ακόλουθα : 
1. Όσο αφορά τον πίνακα (A) που αφορά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού 

Συµβουλίου: 

• Η εταιρεία  ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη 
¨Μονάδα µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική αξία¨. 
Το τελικό σύνολο δε της προσφοράς για το πεδίο (Α), όπως αυτό 
αναγράφεται στην προσφορά ήτοι 1.244,00€ συµφωνεί µε το άθροισµα των 
επιµέρους µερικών συνόλων της προσφοράς. Επειδή λοιπόν η εταιρεία, 
αναγράφει σαφώς το συνολικό ποσό για το πεδίο (Α), το οποίο ζητείται από 
τη ∆ιακήρυξη (άρθρο 8 παραγρ.6α), η Επιτροπή θεωρεί ότι η µη 
συµπλήρωση των επιµέρους τιµών µονάδας, δεν είναι ουσιώδης παράλειψη 
και σε κάθε περίπτωση αυτές προκύπτουν σαφώς από την προσφορά. 
Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό της Επιτροπής η προσφορά της 
εταιρείας ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε γίνεται δεκτή. 

• Η προσφορά  της εταιρείας NO NOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για το πεδίο 
(Α), συνολικού ποσού 1089,70€ γίνεται δεκτή. 

• Η εταιρεία ΟΝΕΧ S.A δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Μονάδα 
µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική αξία¨. Oι τιµές 
στη στήλη ¨Μονάδα µέτρησης¨ µπορούν να προκύψουν από τα αντίστοιχα 
µερικά σύνολα οπότε και δεν θεωρείται ουσιώδης παράλειψη. Το γενικό 
σύνολο που προσφέρει η εταιρεία για το πεδίο (Α) ανέρχεται σύµφωνα µε την 
προσφορά της στα 570,00€ (την οποία αναγράφει και ολογράφως 
(πεντακόσια εβδοµήντα Ευρώ)) το οποίο όµως δεν είναι σύµφωνο µε το 
άθροισµα των µερικών συνόλων το οποίο ανέρχεται στα 720,00€. Κατά 
συνέπεια η Επιτροπή βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της ∆ιακήρυξης 
εφόσον δεν προκύπτει από την προσφορά µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΟΝΕΧ S.A ως απαράδεκτη. 

• Η εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη 
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¨Μονάδα µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική αξία¨. 
Τα ποσά όµως τα οποία αναγράφονται στη στήλη αυτή (¨Συνολική αξία¨) είναι 
προφανές ότι αφορούν τις τιµές µονάδος. Το τελικό σύνολο της προσφοράς 
για το πεδίο (Α), όπως αυτό αναγράφεται στην προσφορά είναι 911,50€. 
Επειδή λοιπόν η εταιρεία, αναγράφει σαφώς το συνολικό ποσό για το πεδίο 
(Α), το οποίο ζητείται από τη ∆ιακήρυξη (άρθρο 8 παραγρ.6α), η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η µη συµπλήρωση των επιµέρους τιµών µονάδας στη σωστή 
στήλη  αλλά και η µη αναγραφή των µερικών συνόλων δεν είναι ουσιώδης 
παράλειψη αφού αυτές προκύπτουν σαφώς από την προσφορά. Σύµφωνα µε 
το παραπάνω σκεπτικό της Επιτροπής η προσφορά της εταιρείας ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ γίνεται δεκτή.  

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει τον πίνακα αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών για το πεδίο (Α), ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. 
2.  Όσο αφορά τον πίνακα (Β) που αφορά τις συνεδριάσεις των Συντονιστικών 

Οργάνων της Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π): 

• Η εταιρεία  ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη 
¨Μονάδα µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική 
αξία¨.Το τελικό σύνολο δε της προσφοράς για το πεδίο (Β), όπως αυτό 
αναγράφεται στην προσφορά ήτοι 240,00€ συµφωνεί µε το άθροισµα των 
επιµέρους µερικών συνόλων της προσφοράς. Επειδή λοιπόν η εταιρεία, 
αναγράφει σαφώς το συνολικό ποσό για το πεδίο (Β), το οποίο ζητείται από 
τη ∆ιακήρυξη (άρθρο 8 παραγρ.6β), η Επιτροπή θεωρεί ότι η µη 
συµπλήρωση των επιµέρους τιµών µονάδας δεν είναι ουσιώδης παράλειψη 
και σε κάθε περίπτωση αυτές προκύπτουν σαφώς από την προσφορά. 
Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό της Επιτροπής η προσφορά της 
εταιρείας ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε γίνεται δεκτή.  

• Η προσφορά  της εταιρείας NO NOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για το πεδίο 
Β, συνολικού ποσού 335,00€  Ευρώ γίνεται δεκτή. 

• Η εταιρεία ΟΝΕΧ S.A δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Μονάδα 
µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική αξία¨. Το τελικό 
σύνολο δε της προσφοράς για το πεδίο (Β), όπως αυτό αναγράφεται στην 
προσφορά ήτοι 335,00€ συµφωνεί µε το άθροισµα των επιµέρους µερικών 
συνόλων της προσφοράς. Επειδή λοιπόν η εταιρεία, αναγράφει σαφώς το 
συνολικό ποσό για το πεδίο (Β), το οποίο ζητείται από τη ∆ιακήρυξη (άρθρο 8 
παραγρ.6β), η Επιτροπή θεωρεί ότι η µη συµπλήρωση των επιµέρους τιµών 
µονάδας δεν είναι ουσιώδης παράλειψη και σε κάθε περίπτωση αυτές 
προκύπτουν σαφώς από την προσφορά. Σύµφωνα µε το παραπάνω 
σκεπτικό της Επιτροπής η προσφορά της εταιρείας ΟΝΕΧ S.A γίνεται δεκτή.  

• Η εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη 
¨Μονάδα µέτρησης¨, ενώ έχει συµπληρώσει τιµές στη στήλη ¨Συνολική αξία¨. 
Τα ποσά όµως τα οποία αναγράφονται στη στήλη αυτή (¨Συνολική αξία¨) είναι 
προφανές ότι αφορούν τις τιµές µονάδος. Το τελικό σύνολο της προσφοράς 
για το πεδίο (Β), όπως αυτό αναγράφεται στην προσφορά είναι 250,00€. 
Επειδή λοιπόν η εταιρεία, αναγράφει σαφώς το συνολικό ποσό για το πεδίο 
(Β), το οποίο ζητείται από τη ∆ιακήρυξη(άρθρο 8 παραγρ.6β), η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η µη συµπλήρωση των επιµέρους τιµών µονάδας στη σωστή 
στήλη  αλλά και η µη αναγραφή των µερικών συνόλων δεν είναι ουσιώδης 
παράλειψη αφού αυτές προκύπτουν σαφώς από την προσφορά. Σύµφωνα µε 
το παραπάνω σκεπτικό της Επιτροπής η προσφορά της εταιρείας ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ γίνεται δεκτή.  

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει τον πίνακα αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών για το πεδίο (Β), ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. 
Από τα παραπάνω αναφερόµενα προκύπτει ότι: 

1. Για το πεδίο (Α) ο πίνακας µειοδοσίας διαµορφώνεται ως εξής : 

α/α Επωνυµία εταιρείας 
Τιµή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 911,50€ 

2 NO NOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ 1.089,70€ 
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ΓΕΩΡΓΙΑ 
3 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε 1.244,00€ 

 
2. Για το πεδίο (Β) ο πίνακας µειοδοσίας διαµορφώνεται ως εξής : 

α/α Επωνυµία εταιρείας 
Τιµή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε 240,00€ 
2 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 250,00€ 

3 
NO NOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

335,00€ 

4 ΟΝΕΧ S.A 335,00€ 
 
Κατόπιν των παραπάνω η Γνωµοδοτική Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Γνωµοδοτεί οµόφωνα 
ότι προσωρινοί  µειοδότες του εν λόγω διαγωνισµού είναι: 
1. Για το πεδίο (Α), η εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, διότι προσέφερε συνολικά την 

χαµηλότερη τιµή, ήτοι συνολικά  ευρώ 911,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ανά συνεδρίαση 
500 σελίδων για την κάλυψη των εργασιών µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης του Περιφερειακού Συµβουλίου   

και  
2. Για το πεδίο (Β) η εταιρεία ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε  διότι προσέφερε συνολικά 

την χαµηλότερη τιµή, ήτοι συνολικά 240,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ανά συνεδρίαση 100 
σελίδων για την κάλυψη των εργασιών µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα υπό  την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν  σε 
σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά , όπως ορίζεται από 
το άρθρο 3 παραγρ. 2 , 3 του Παραρτήµατος Β’ της ∆ιακήρυξης 15/2013, 
επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την  
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν  από το Τµήµα 
Προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής.  

 

13. Το ότι η εταιρεία ΟNEX S.A., σε πλήρη συµµόρφωση µε το υπόδειγµα της οικονοµικής 
προσφοράς, Παράρτηµα Ε΄ της ∆ιακήρυξης, ορθώς δεν συµπεριέλαβε στο συνολικό ενδεικτικό 
κόστος ανά συνεδρίαση, την εφάπαξ δαπάνη των 150,00 € που αφορά στην βιβλιοδεσία µε 
δέρµα των πρακτικών όλου του έτους, καθόσον η δαπάνη αυτή αναφέρεται στο σύνολο των 
συνεδριάσεων του έτους (µέγιστος αριθµός συνεδριάσεων 48) και όχι στην καθεµία συνεδρίαση 
ξεχωριστά, συνεπώς η προσφορά είναι σύµφωνη µε το άρθρο 8 παρ.5 της ∆ιακήρυξης, και 
πρέπει να γίνει αποδεκτή. 

14.  Το γεγονός ότι η ατοµική επιχείρηση NO NOISE - ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ στην οικονοµική 
προσφορά που κατέθεσε για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, στο στοιχείο 
6.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΡΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, προσφέρει τιµή ανά τόµο, καίτοι 
στο συγκεκριµένο στοιχείο ζητείται από το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς της 
∆ιακήρυξης 15/2013 προσφορά τιµής µε µονάδα µέτρησης τον τόµο της βιβλιοδεσίας µε 
δέρµα των πρακτικών του έτους, ήτοι τιµή εφάπαξ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη της και τους κάτωθι πίνακες των 
προσφορών των συµµετεχόντων,  εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να προβεί : 

  
Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

α/α Επωνυµία εταιρείας 

Τιµή προσφοράς (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. ONEX S.A. 570,00€ 

2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 911,50€ 

3. NOΝOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.049,70€ 

4. ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε 1.244,00€ 
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B.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

α/α Επωνυµία εταιρείας 

Τιµή προσφοράς (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε 240,00€ 

2 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 250,00€ 

3 NONOISE- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 335,00€ 

4 ΟΝΕΧ S.A 335,00€ 

 
Α.  στην αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ONEX S.A. , µε συνολικό ποσόν 
προσφοράς 570,00 € πλέον Φ.Π.Α.  ανά συνεδρίαση 500 σελίδων, για τις εργασίες 
µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, πλέον ποσού 150,.00 € που αφορά στην εφάπαξ χρέωση για την βιβλιοδεσία 
µε δέρµα των πρακτικών του έτους – στοιχείο 6. της οικονοµικής προσφοράς - και την ανάδειξή της 
σε µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 
15/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών της 
Περιφέρειας Αττικής, 
Β.  στην απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης NONOISE-ΜΥΛΩΝΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι προσφέρει τιµή στο στοιχείο 6.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ ΜΕ 
∆ΕΡΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, συµπληρώνοντας στην µονάδα µέτρησης τη φράση «ανά 
τόµο», και συνεπώς το συνολικό κόστος ανά συνεδρίαση 500 σελίδων δεν µπορεί να προκύψει µε 
σαφήνεια αφού δεν µπορεί να καθορισθεί ο αριθµός τόµων που θα προκύψουν στο τέλος του έτους 
αφενός, και αφετέρου ζητείται σαφώς από την ∆ιακήρυξη τιµή εφάπαξ για την βιβλιοδεσία όλων των 
πρακτικών του έτους µε την λέξη τόµος. 
και 
Γ.  στην ανάδειξη σε µειοδότη της εταιρείας ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.  και στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι 240,00 € πλέον Φ.Π.Α., για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-
αποµαγνητοφώνησης όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)  όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει 
σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 
του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 15/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 
   

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

 
Α.  Την αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ONEX S.A. , µε συνολικό ποσόν 
προσφοράς 570,00 € πλέον Φ.Π.Α.  ανά συνεδρίαση 500 σελίδων, για τις εργασίες 
µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, πλέον ποσού 150,.00 € που αφορά στην εφάπαξ χρέωση για την βιβλιοδεσία 
µε δέρµα των πρακτικών του έτους – στοιχείο 6. της οικονοµικής προσφοράς - και την ανάδειξή 
της σε µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 
15/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών της 
Περιφέρειας Αττικής, 
Β.  Την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης NONOISE-ΜΥΛΩΝΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι προσφέρει τιµή στο στοιχείο 6.ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ ΜΕ 
∆ΕΡΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, συµπληρώνοντας στην µονάδα µέτρησης τη φράση «ανά 
τόµο», και συνεπώς το συνολικό κόστος ανά συνεδρίαση 500 σελίδων δεν µπορεί να προκύψει µε 
σαφήνεια αφού δεν µπορεί να καθορισθεί ο αριθµός τόµων που θα προκύψουν στο τέλος του έτους 
αφενός, και αφετέρου ζητείται σαφώς από την ∆ιακήρυξη τιµή εφάπαξ για την βιβλιοδεσία όλων των 
πρακτικών του έτους µε την λέξη τόµος. 
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και 
Γ.  Την ανάδειξη σε µειοδότη την εταιρεία ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.  και στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι 240,00 € πλέον Φ.Π.Α., για τις εργασίες µαγνητοφώνησης-
αποµαγνητοφώνησης όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)  όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει 
σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 
του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 15/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
  
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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