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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. 3013/2013 

 
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 12o   

Ακύρωση της αριθ. 2750/2013 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. 
 
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 
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». 
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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. Τις διατάξεις  του Ν. 2362 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 113 /2010(ΦΕΚ 194/22/11/2010 Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

10. Την υπ αριθμ 35130/739 (ΦΕΚ1291/Β/11-08-2010) απόφαση τουΥπουργού Οικονομικών «περι 
αύξησης χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1του Ν2362/95 για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων παροχή η εκτέλεση έργων». 

11. Την υπ αριθμ 301/27-9-2012 ΑΔΑ Β43Θ7Λ7-Π45 απόφαση του Περιρειακού Συμβουλίου με 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός  της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2013 

12. Την αριθμ 1932/2013 ΑΔΑ:ΒΛΛΟ7Λ7-421  απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για τη 
προμήθεια  εκατό(100) κιβωτίωνχαρτιού εκτυπωτή διαστάσεων 11Χ9,5 διπλό, οκτώ (8) βιβλίων 
πρωτοκόλου,  δύο χιλιάδων (2.000) φακέλων διαστά- σεων 23Χ32, δύο χιλιάδων (2.000) 
φακέλων διαστάσεων 18Χ26 και επτακοσίων πενήντα (750) φακέλων διαστάσεων 35Χ50, για 
κατεπείγουσες ανάγκες  της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

13. Tην αριθμ πρωτ.οικ.188383/30-09-2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ67Λ7-Τ1Β απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της  δαπάνης για αγορά  των ανωτέρω ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 
ευρώ. 

14. Το με αριθμ πρωτ. 14323/07-08-2013 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, για κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας εκατό(100) κιβωτίων 
χαρτιού εκτυπωτή διαστάσεων 11Χ9,5 διπλό για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών 
οδήγησης,οκτώ(8) βιβλίων πρωτοκόλλου, δύο χιλιάδων(2.000) φακέλων διαστάσεων 18Χ26, 
δύο χιλιάδων(2.000) φακέλων διαστάσεων 23Χ32 και επτακοσίων πενήντα(750) φακέλων 
διαστάσεων 35Χ50, με    συνημμένες τις  τρεις κατωτέρω οικονομικές προσφορές ήτοι:α) την  
οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ για την προμήθεια των 
ανωτέρω στην τιμή των τριών χιλιάδων οκτακοσίων  ένδεκα ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτών(3.811,52) με Φ.Π.Α.  β) την οικονομική προσφορά της επιχείρησης ALEX COM-
ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, για  την προμήθεια των ανωτέρω στην τιμή των τεσσάρω χιλιάδων 
ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.089,99) μεΦ.Π.Α.. γ) Την οικονομική 
προσφορά της επιχείρησης BALMAR-ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ, για  την προμήθεια των ανωτέρω 
στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (4.072,89) 
με Φ.Π.Α. 

15. Το με αριθ. Πρωτ. 246192/17-12-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται 
ότι στην υποβληθείσα από την Υπηρεσία μας Σύμβαση για  θεώρηση, δεν αιτιολογείται το 
κατεπείγον 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

προς την Οικονομική Επιτροπή την Ακύρωση της αριθ. 2750/2013 απόφασης της 
οικονομικής επιτροπής, λόγω του ότι η Νομική Υπηρεσία δεν θεωρεί την αριθ. 6/2013/ 
σύμβαση που συνετάγη από την Υπηρεσία μας, με την αιτιολογία ότι δε δικαιολογείται η 
ανάθεση λόγω επείγοντος και την εκ νέου ανάθεση στην  επιχείρηση ΗΛΙΑΣ Ι. 
ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ-Βιβλιοχαρτοπωλείο, Βεϊκου 66-68-Γαλάτσι 111 47, Α.Φ.Μ. 023723745, 
Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που προσέφερε την χαμηλότερη συνολικά τιμή, της προμήθειας εκατό 
(100) κιβωτίων χαρτιού εκτυπωτή διαστάσεων 11Χ9,5 διπλό, οκτώ (8) βιβλίων 
πρωτοκόλλου, δύο χιλιάδων (2.000) φακέλων διστάσεων 23Χ32, δύο χιλιάδων(2.000) 
φακέλων διαστάσεων 18Χ26 και επτακοσίων πενήντα (750) φακέλων διαστάσεων 35Χ50, 
συνολικού ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων ένδεκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 
(3.811,52), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για κατεπείγουσα ανάγκη της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, καθόσον η εν λόγω 
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Υπηρεσία, λόγω προηγούμενης προμήθειας χαρτιού εκτυπωτή διαφορετικών 
διαστάσεων από αυτό των προδιαγραφών των εκτυπωτών της, έχει άμεση ανάγκη να 
εκτυπώσει άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης και να διεκπεραιώσει αυτές, 
οποιαδήποτε δε άλλη διαδικασία για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, θα 
δημιουργούσε προβλήματα τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους ενδιαφερόμενους 
πολίτες, λόγω καθυστέρησης της εκτύπωσης και διεκπεραίωσης των ανωτέρω αδειών. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111 ΕΦ 04.072 του οικονομικού έτους 2014. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την ακύρωση της αριθ. 2750ης /2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την απευθείας 
ανάθεση στην  επιχείρηση ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ - Βιβλιοχαρτοπωλείο που προσέφερε την 
χαμηλότερη συνολικά τιμή συνολικού ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων ένδεκα ευρώ και πενήντα 
δύο λεπτών (3.811,52€), για την προμήθεια εκατό (100) κιβωτίων χαρτιού εκτυπωτή διαστάσεων 
11Χ9,5 διπλό, οκτώ (8) βιβλίων πρωτοκόλλου, δύο χιλιάδων (2.000) φακέλων διαστάσεων 23Χ32, 
δύο χιλιάδων(2.000) φακέλων διαστάσεων 18Χ26 και επτακοσίων πενήντα (750) φακέλων 
διαστάσεων 35Χ50, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την κατεπείγουσα ανάγκη της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών,  σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν. 
  
      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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