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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 65
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2814/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  

 

Θέµα 55
o  

 

Α) Απόρριψη των προσφορών των εταιρειών ΑΡΙΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΝΤΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. Και Β) Αποδοχή των προσφορών GENESIS  ADVERTISING 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  Ε.Π.Ε. και ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, οι οποίες κατατέθηκαν κατά 
τη διενέργεια του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης 
και πληροφόρησης, για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Πάρκων και Αλσών, δ/ξη 18/2013, 
προϋπολογισµού 9.000 € συµπ. του ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνηµόνιο». 
 
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». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010)-  Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.  162/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
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Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. 2494/4-11-2011 φύλλο της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

• Το αρ. 25/29.10.13 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο η Γνωµοδοτική 
Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης, και προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, ζητά από τις κάτωθι 
εταιρείες διευκρινήσεις, ως ακολούθως: 

 A. Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας «GENESIS  ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε.», παρακαλείται η ως άνω εταιρεία να καταθέσει /προσκοµίσει  
έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ο εξουσιοδοτηµένος διαχειριστής της εταιρείας. 
 Β. Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», παρακαλείται η ως άνω 
εταιρεία: 
  α) Να αποδείξει την ταυτοπροσωπία µεταξύ του προσώπου που εξουσιοδότησε να καταθέσει την 
προσφορά ενώπιον της Επιτροπής µε Α.∆.Τ.: Χ-687612 και Ονοµατεπώνυµο: Αγγελική 
Παπανικολάου και του προσώπου που τελικώς προσήλθε και κατέθεσε την προσφορά ενώπιον 
της Επιτροπής µε Ονοµατεπώνυµο: Αγγελική Παπανικολάου και Α.∆.Τ.: Χ-434993, και 
 β) Όσον αφορά την τεχνική της προσφορά,  παρακαλείται η ως άνω εταιρεία να διευκρινίσει  
πόσα τεµάχια (αριθµητικά) προσφέρει. 

 
Συνεπώς, η Επιτροπή αναβάλει τη διατύπωση σχετικής γνώµης επί του θέµατος για επόµενη 

συνεδρίαση, η ηµεροµηνία της οποίας θα οριστεί αφού παρασχεθούν εγγράφως οι διευκρινίσεις που 
ζητούνται παραπάνω από τις συµµετέχουσες εταιρείες. 

• Το αρ. 30/26.11.13 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο:  
 
Μετά και την προσκόµιση των παραπάνω διευκρινήσεων η Επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία του 

∆ιαγωνισµού και προέβει στην εξέταση των προσφορών µε την ακόλουθη σειρά:  
1)ΑΡΙΣΤ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 
2)GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ 
3)ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
4)ΝΤΟΚΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 
5)Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. 
 
Και επειδή:  
1.  Όσο αφορά την εταιρεία «ΑΡΙΣΤ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε», η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 

παρ.β της ∆ιακήρυξης θα έπρεπε να έχει ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής την ίδια 
ηµέρα της διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού δηλαδή στις 29/10/2013. Η υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας 
έχει θεώρηση την 24/10/13. Ως εκ τούτου η προσφορά της «ΑΡΙΣΤ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» 
κρίνεται ως µη αποδεκτή. 

2. Όσο αφορά την εταιρεία «GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», τα 
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας κρίνονται πλήρη και σύµφωνα 
µε τη ∆ιακήρυξη. Ως εκ τούτου η προσφορά της «GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ» κρίνεται δεκτή. 

3. Όσο αφορά την εταιρεία «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», τα δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά 
της εν λόγω εταιρείας κρίνονται πλήρη και σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη. Ως εκ τούτου η προσφορά της 
«ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» κρίνεται δεκτή. 

4. Όσο αφορά την εταιρεία «ΝΤΟΚΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε», η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ.β της 
∆ιακήρυξης θα έπρεπε να έχει ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής την ίδια ηµέρα 
της διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού δηλαδή στις 29/10/2013. Η υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας έχει 
θεώρηση την 26/10/13. Ως εκ τούτου η προσφορά της «ΝΤΟΚΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» κρίνεται ως µη 
αποδεκτή. 

5. Όσο αφορά την εταιρεία  «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
3 (παρ1,β ιι) µεταξύ άλλων ζητείται ¨Ο προσφέρων, όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού ,να 
δηλώσει υπεύθυνα ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να 
είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού¨. Η εν λόγω εταιρεία δηλώνει ότι είναι 
εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο αλλά δεν δηλώνει υπεύθυνα ότι θα εξακολουθήσει µέχρι την 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού. Ως εκ τούτου η προσφορά της «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», 
κρίνεται ως µη αποδεκτή .  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης οµόφωνα 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
1. Να απορριφθούν οι προσφορές των εταιρειών ΑΡΙΣΤ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΝΤΟΚΟΣ 

&ΣΙΑ Ο.Ε και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, και 
2. Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ και ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ως εκ τούτου να συµµετέχουν στα επόµενα 
στάδια του ∆ιαγωνισµού του θέµατος.   
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Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή για: 

Α) Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών ΑΡΙΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  , ΝΤΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. και Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. 
Β) Την αποδοχή των προσφορών GENESIS  ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
Ε.Π.Ε. και ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  
οι οποίες κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης, για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Πάρκων 
και Αλσών, δ/ξη 18/2013, προϋπολογισµού 9.000 € συµπ. του ΦΠΑ. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α)  Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «ΑΡΙΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , «ΝΤΟΚΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ». 

Β)  Την αποδοχή των προσφορών «GENESIS  ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΕΚΤΥΠΩΣΗ  Ε.Π.Ε.» και «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», οι οποίες κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης και 
πληροφόρησης, για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Πάρκων και Αλσών, δ/ξη 18/2013, 
προϋπολογισµού 9.000 € συµπ. του ΦΠΑ,  
σύµφωνα µε το αριθ. 25/29.10.13 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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