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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2817/2013 

 

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 58
o  

 

Αποσφράγιση φακέλων οικονοµικών προσφορών της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, για την 
παροχή εκτυπωτικής εργασίας και την παραγωγή 1.000 τεµ. τίτλων ιατρικής ειδικότητας (πάπυροι) 
για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.400,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και διαβίβαση των φακέλων στη 
γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης. 
 
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: 
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 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Την  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α ΒΛ0Ν7Λ7-64Α και  την µε  αριθµ. 2559/2013 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  1.400,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την παροχή εκτυπωτικής εργασίας για την παραγωγή 1.000 
τεµ. τίτλων ιατρικής ειδικότητας(πάπυροι) για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθµ. 167896/03-12-2013 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.  
8. Έγγραφη σφραγισµένη προσφορά κατέθεσε η εταιρεία: 
 
1 BARRAGE Ε.Π.Ε. Αρ. Πρωτ. 240734/05-12-2013 
 
H υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

• την αποσφράγιση ενός σφραγισµένου φακέλου οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
BARRAGE   Ε.Π.Ε    η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία µας και  

• Την διαβίβαση της προσφοράς στην γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη 
µειοδότη της παροχής εκτυπωτικής εργασίας και παραγωγής 1.000 τεµ. τίτλων ιατρικής 
ειδικότητας(πάπυροι) για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισµού 1.400,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
µε τη διαδικασία της απ  ευθείας ανάθεσης µε πρόσκληση υποβολής προσφορών, στον 
προσφέροντα τη συνολικά χαµηλότερη τιµή.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α)  Προβαίνει στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας : «BARRAGE   Ε.Π.Ε 
(ΜΠΑΡΑΖ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦ/ΣΗ ΕΠΕ)», η οποία κατέθεσε εµπρόθεσµα προσφορά 
ποσού 1.353,00 €  (χιλίων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ) στην Υπηρεσία για την παροχή 
εκτυπωτικής εργασίας και παραγωγής 1.000 τεµ. τίτλων ιατρικής ειδικότητας(πάπυροι) για την 
κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Β)  Τη διαβίβαση της προσφοράς στην γνωµοδοτική επιτροπή για αξιολόγηση.  
  
      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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