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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 69η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3010/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ.μ. ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 9o   

Έγκριση του πρακτικού αρ. 71/2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων οικονομικών των περιφερειακών ενοτήτων κεντρικού, 
βόρειου, νότιου, δυτικού τομέα Αθηνών και της Δ/νσης οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής σχετικά 
με την αξιολόγηση των αποσφραγισμένων δύο(2) προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την υλοποίηση Σχολικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία 
της επιστήμης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο», για την Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, για ματαίωση 
του διαγωνισμού και επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπακάλη,  ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής » (ΦΕΚ 
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2494/Β΄/4-11-2011,όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011), με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθ. 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού της  Περιφέρειας Αττικής. 
9. Την αριθ.2342/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για «έγκριση     δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων(20.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την διεξαγωγή Σχολικού 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «Την επικοινωνία της επιστήμης χρησιμοποιώντας το 
διαδίκτυο», για την  Π.Ε Νότιου Τομέα, με την διαδικασία τη διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού. 

10.  την με αριθ. πρωτ.216358/07-11-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 0844 
για ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

11. Το αριθμ. 71/24-12-2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  σχετικά με την αξιολόγηση 
των αποσφραγισμένων δύο(2) προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
υλοποίηση Σχολικού Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία της επιστήμης χρησιμοποιώντας 
το διαδίκτυο», για την Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών  σύμφωνα με το οποίο πρακτικό: 

 Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές των εταιρειών : 
o MSCOMM AE 
o ΜΚΟ « ΕΠΙΣΤΉΜΗ Επί Κοινωνία» - SciCo 

 
Η επιτροπή προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών με τη 
σειρά με την οποία κατατέθηκαν και μονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά 
φύλλο. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην μονογράφηση των σφραγισμένων φακέλων των 
οικονομικών προσφορών των δύο (2) διαγωνιζομένων και στην τοποθέτησή τους σε ένα νέο 
χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε, μονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό.  
Κατά τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. MSCOMM AE 
A. Η υπεύθυνη δήλωση που έχει καταθέσει όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στο 

5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, §1(κυρίως φάκελος), φέρει ημερομηνία 19/12/1013 και όχι 
20/12/2013. Από τη διακήρυξη προβλέπεται σαφώς ότι θα πρέπει η ημερομηνία της υπεύθυνης 
δήλωσης να είναι η ίδια με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

B. Β. Δεν διαπιστώνεται από τα δικαιολογητικά που μας προσκομίστηκαν ότι «έχει     
αποδεδειγμένη προηγούμενη πείρα σε ανάλογη δράση με συμμετοχή τουλάχιστον 100 
σχολείων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας», όπως απαιτείται από τη διακήρυξη Παράρτημα Α΄, «Ελάχιστα προσόντα υποψηφίου 
αναδόχου και ομάδας έργου §2». 
2. ΜΚΟ « ΕΠΙΣΤΗΜΗ Επί Κοινωνία» - SciCo 

Α. Υπάρχουν δύο (2) σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικών προσφορών και δεν διακρίνεται η 
πρωτότυπη από το αντίγραφό της 

Β. Η υπεύθυνη δήλωση που έχει καταθέσει όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στο 5. 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, §1(κυρίως φάκελος), φέρει ημερομηνία 14-12-1013 και όχι 20-12-
2013 η οποία είναι και η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, όπως προβλέπεται στη 
διακήρυξη (θα πρέπει η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης να είναι σύμφωνη με την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς). 

Γ. Στα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν διακρίνονται τα πρωτότυπα από τα αντίγραφά τους. 
Δ. Έχει προσκομίσει δύο (2) πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις για το ίδιο αντικείμενο. 
Ε. Τα καταστατικά δεν είναι θεωρημένα αν και δεν απαιτείται ρητά από την διακήρυξη. 
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ΣΤ. Δεν έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα παρουσίας και προβολής στον έντυπο τύπο και σε 
διαδικτυακά μέσα, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη Παράρτημα Α΄, «Ελάχιστα προσόντα 
υποψηφίου αναδόχου και ομάδας έργου §3». 

Ζ. Ενώ μας αναφέρει ότι υπάρχουν δράσεις για 131 σχολεία, δεν προσκομίζει κανένα 
δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη Παράρτημα Α΄, 
Ελάχιστα προσόντα υποψηφίου αναδόχου και ομάδας έργου §2. 

Κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Πρόχειρων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα τα ακόλουθα :  
1. Για την MSCOMM AE: 
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα 
στις παραγράφους Α, Β συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωμοδοτεί ομόφωνα για την απόρριψη της προσφοράς. 
2. Για την ΜΚΟ « ΕΠΙΣΤΉΜΗ Επί Κοινωνία» - SciCo:  
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα 
στις παραγράφους Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ 
τούτου γνωμοδοτεί ομόφωνα για την απόρριψη της προσφοράς. 
Συνεπώς, κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων 
Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα σύμφωνα με την παρ 
η΄ του άρθρου 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007 τα ακόλουθα :  

τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την έγκριση του πρακτικού αρ. 71/2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων οικονομικών των περιφερειακών ενοτήτων 
κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού τομέα Αθηνών και της Δ/νσης οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής σχετικά με την αξιολόγηση των αποσφραγισμένων δύο(2) προσφορών του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού διαγωνισμού της 20/12/2013, για την υλοποίηση Σχολικού Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία της επιστήμης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο», για την 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών και την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη αυτού με τους 
ίδιους όρους. 
 

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

 
Την έγκριση του πρακτικού αρ. 71/2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Δ/νσης οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής σχετικά με την αξιολόγηση των αποσφραγισμένων δύο (2) προσφορών του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού διαγωνισμού της 20/12/2013, για την υλοποίηση Σχολικού Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία της επιστήμης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο», για την 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών και την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη αυτού με τους 
ίδιους όρους.  
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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