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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 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 46/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέμα 48o  

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
επίπλων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών Διευθύνσεων και των 
Διευθύνσεων του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 58.038,78€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012, 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»,  
3. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»,  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010) Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011), 
6. Την υπ’αριθμ.1913/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. 10/2013 Διακήρυξης για την προμήθεια επίπλων που 
απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ7-7ΒΜ



 - 2 - 

Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 58.038,78 €, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά είδος, 

7. Το υπ’ αρ. 30/2013 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων 
Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής: 
«Στην Αθήνα στις 12.11.2013, ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/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, Αγγελάκης 
Νικόλαος, Μαθιουδάκης Νικόλαος, Πετρόπουλος Θεόδωρος και το αναπληρωματικό μέλος 
Ματσικούδη Σταυρούλα. Χρέη γραμματέα της Ε.Π. εκτελεί η υπάλληλος Ναταλία Λιάζε. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ : « Διενέργεια  Ανοικτού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια επίπλων 
που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών Δ/νσεων και των Δ/νσεων του 
Κεντρικού Τομέα ( Διακήρυξη 10/2013) ». 
 Ενώπιον της Επιτροπής  κατατέθηκαν τρείς  προσφορές: 
 1.OFITEC-ΧΡΥΣΟΧΟΥ Α.Ε 
 2.ΚΑS HELLAS LTD 
 3.KATMETAL-Γ.ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε, 
και παραδόθηκαν άλλες δύο  (2) προσφορές από το Τμήμα Προμηθειών οι οποίες κατατέθηκαν  
με τα παρακάτω στοιχεία : 
4.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ(με αριθ.πρωτ.219781/11-11-13) 
5.Χ.ΚΟΥΓΕΡΑΚΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε(με αριθ.πρωτ.220129/11-11-13), 
 
Αφού έληξε η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξη, η 
Eπιτροπή προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών με 
την σειρά την οποία κατατέθηκαν και  μονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν ανά φύλλο. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην μονογράφηση των σφραγισμένων φακέλων των 
οικονομικών προσφορών  των πέντε  (5) διαγωνιζομένων και στην τοποθέτηση τους σε ένα νέο 
χωριστό φάκελο  ο οποίος σφραγίστηκε  μονογράφτηκε  και παραδόθηκε στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής. 
‘Επειτα προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των παραπάνω εταιρειών 
σύμφωνα με το άρθρο 3   Παράρτημα Β’ της αριθμ.10/2013 Διακήρυξης. Ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών έγινε με την ακόλουθη σειρά κατάθεσης των προσφορών:  
 
1)OFITEC-ΧΡΥΣΟΧΟΥ Α.Ε 
2)ΚΑS HELLAS LTD 
3)KATMETAL-Γ.ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε 
4)ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ(με αριθ.πρωτ.219781/11-11-13) 
5)Χ.ΚΟΥΓΕΡΑΚΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε(με αριθ.πρωτ.220129/11-11-13 
 
Tα δικαιολογητικά όλων των εταιρειών βρέθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβει στον έλεγχο των Τεχνικών προσφορών σύμφωνα με το 
Παράρτημα γ’ της Διακ.10/2013 και σημειώνει , ως ακολούθως: 
1) Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας « OFITEC-ΧΡΥΣΟΧΟΥ Α.Ε » : 
α) Στην τεχνική της προσφορά αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη. Δεν έχει προσκομίσει αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων που απαιτείται και 
γι΄αυτό η προσφορά της στο σύνολό της  δε γίνεται δεκτή.  
Η Επιτροπή ωστόσο έχει να κάνει και τις παρακάτω παρατηρήσεις για τον συμμετέχοντα: 

i.  Όσο αφορά τα πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής για τα γραφεία αυτά είναι   για γραφεία 
διαφορετικών διαστάσεων από τα ζητούμενα στην Διακήρυξη. 

ii.  Τα πιστοποιητικά τεστ αντοχής για τις ντουλάπες τα οποία εσωκλείει είναι για ντουλάπες 
διαφορετικών διαστάσεων από τα ζητούμενα στη Διακήρυξη. 
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iii.  Για τα καθίσματα δεν προκύπτουν με βάση τα μοντέλα που προσφέρονται τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά που ζητούνται (π.χ για το κάθισμα δ/ντή ζητείται πεντακτινωτή βάση διαμέτρου 
680mm το οποίο δεν προσκομίζεται). 

iv.  Όσο αφορά τις συρταριέρες δεν υπάρχουν πιστοποιητικά  και τα τεστ αντοχών πλαστικού 
προφίλ περιθωρίων pvc αλλά δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή βεβαιώσεις. 

v.  Για τις συρταριέρες με πέντε συρτάρια που ζητείται από τη Διακήρυξη δεν έχει προσκομιστεί 
πιστοποιητικό ΕΛΚΕΔΕ  ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα. Επίσης στην περιγραφή της 
προσφοράς δεν αναφέρει ότι είναι τροχήλατη ως ζητείται από τη Διακήρυξη 

vi.  Για τράπεζες συνεδριάσεων δεν έχουν προσκομιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές. 
vii.  Για το χαμηλό τραπεζάκι δεν έχουν προσκομιστεί τεχνικές προδιαγραφές. 
viii.  Για το τραπεζάκι φωτοτυπικών είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη 
ix.  Για το υποπόδιο δεν έχουν προσκομιστεί τεχνικές προδιαγραφές. 

2) Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΚΑS HELLAS LTD: 
i. Στα γραφεία δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό ηλεκτροστατικής βαφής  πούδρας και 
πιστοποιητικό ποιότητας καθώς και τεστ αντοχών. 

ii. Όσον αφορά τα καθίσματα δεν υπάρχει στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό 
πεντακτινωτής βάσης, πιστοποιητικά για τα υφάσματα ως ζητούνται στη Διακήρυξη βάσει 
συγκεκριμένων προτύπων. 

iii. Για τις ντουλάπες δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό αντοχής από το ΕΛΚΕΔΕ ή άλλο 
αναγνωρισμένο Ινστιτούτο 

iv. Για τις τράπεζες συνεδριάσεων, το τραπεζάκι  φωτοτυπικού και το υποπόδιο η προσφορά 
του είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη άρα γίνεται δεκτή. 

v. Για το χαμηλό τραπεζάκι οι διαστάσεις δεν είναι αυτές που ζητούνται από τη Διακήρυξη. 
3) Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας KATMETAL – Γ. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε: 

i. Δεν υπάρχει παραστατικό εκπροσώπησης για την κατάθεση της προσφοράς. 
ii. α. Για τα γραφεία Δ/ντη προϊσταμένου και το βοηθητικό γραφείο τα πιστοποιητικά ποιότητας 

και τέστ αντοχών τα προσκομιζόμενα από τα ΕΛΚΕΔΕ  αναφέρονται σε γραφεία διαφορετικών 
διαστάσεων από αυτά που ζητούνται από τη Διακήρυξη. 
β. Όσον αφορά τα γραφεία υπαλλήλου για την ηλεκτροστατική βαφή φούρνου έχει προσκομιστεί 
βεβαίωση προμηθευτή της πούδρας καθώς και τεχνικό φυλλάδιο ασφαλείας και όχι 
πιστοποιητικό όπως ζητείται από τη Διακήρυξη. 
γ. Έχει προσκομιστεί τεστ αντοχής μοριοσανίδας πάχους 30mm ενώ στη  Διακήρυξη ζητείται 
πάχος 18mm 

iii. Για τα καθίσματα: 
α. Για το κάθισμα δ/ντη/προϊσταμένου προσφέρεται για τη ρύθμιση  ύψους έδρας μηχανισμός 
ελατηρίου ενώ από τη Διακήρυξη ζητείται αμορτισέρ αερίου 
β. Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται αφορούν διαφορετικό μοντέλο καθισμάτων από τα 
προσφερόμενα. 

iv. Για τις ντουλάπες έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό από ΕΛΚΕΔΕ άλλων    
   διαστάσεων από αυτές που ζητούνται από τη Διακήρυξη. 

v. Για τις συρταριέρες έχει προσκομιστεί έκθεση δοκιμών από το ΕΛΚΕΔΕ στο  οποίο 
αναγράφει ότι όσο αφορά την αντοχή σε τριβή και χάραξη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για τη 
συρταριέρα με πέντε συρτάρια δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό ποιότητας ή αντοχής από 
ΕΛΚΕΔΕ ή άλλο αναγνωρισμένο Ινστιτούτο. 

vi. Όσο αφορά τις τράπεζες συνεδριάσεων . Οι βάσεις των προσφερόμενων δεν είναι γωνίες 
όπως ζητούνται στη Διακήρυξη. 

vii. Για τα τραπεζάκια φωτοτυπικού, τα υποπόδια και το χαμηλό τραπεζάκι η προσφορά είναι 
σύμφωνη με τη Διακήρυξη και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή. 
4) Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» : 
i.  Για τα γραφεία δεν έχουν προσκομιστεί πιστοποιητικά ποιότητας και τεστ αντοχής από το 
ΕΛΚΕΔΕ εκτός από αυτό του γραφείου με διάσταση 140x80. 
Επίσης για τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τη Διακήρυξη συγκεκριμένα για πλαστικό 
προφίλ περιθωρίων pvc και για την πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου έχουν  
προσκομιστεί μόνο τεχνικά φυλλάδια. 
ii. Στις ντουλάπες δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό ΕΛΕΚΕΔΕ ή άλλων αναγνωρισμένων 
Ινστιτούτων. 
iii. Για τις συρταριέρες δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό ΕΛΚΕΔΕ ή άλλου αναγνωρισμένου 
φορέα. 
iv. Για τις τράπεζες συνεδριάσεων, τα χαμηλά τραπεζάκια, τα τραπεζάκια φωτοτυπικών και τα 
υποπόδια η προσφορά είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή. 
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5) Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας «Χ.ΚΟΥΓΕΡΑΚΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε» δεν έχει 
προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO-1400-2004, το οποίο ζητείται από τη διακήρυξη επί ποινής 
απορρίψεως και ως εκ τούτου η προσφορά δε γίνεται δεκτή. 
Σχετικά με τα υπόλοιπα τρία είδη της άνω διακήρυξης, καλόγεροι, πολυθρόνα, καναπές 4θέσιος, 
η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 
α) Η άνω διακήρυξη δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές ούτε έστω κάποια κριτήρια για να 
προβεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή στην αξιολόγηση των τριών αυτών ειδών.  
Σύμφωνα με το αρ. 2παρ.1 και παρ.2εδ. β΄ και ιγ΄ του ΠΔ 118/2007 «1. Οι όροι της διακήρυξης 
διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. 2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η 
διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: …. β) το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς 
προμήθεια υλικού ….  ιγ) τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση 
της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της 
προσφοράς.». 
Σύμφωνα με το αρ. 20 παρ.2εδ.α΄ «Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω στοιχεία 
 Όταν για την επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: Αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. 
… η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους  της διακήρυξης». 
β) Οι προσφορές που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής αναφορικά με τα τρία 
προαναφερθέντα είδη (καλόγερο, καναπέ 4θέσιο και πολυθρόνα) περιλαμβάνουν ανομοιογενή 
είδη όσον αφορά το υλικό κατασκευής, τις διαστάσεις κλπ. λόγω του μη ορισμού τεχνικών 
προδιαγραφών όπως αναφέρεται ανωτέρω (Επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφα από τα 
προσφερόμενα είδη στο παρόν πρακτικό όπου προκύπτει εμφανώς ότι άλλος προσφέρει 
μεταλλικό καναπέ, άλλος δερμάτινο κλπ.) 
γ) σύμφωνα με την διακήρυξη η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την 
οικονομικότερη προσφορά για τα προσφερόμενα είδη που όμως έχουν διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά μεταξύ τους, 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. Στην απόρριψη της προσφοράς εταιρείας ¨OFITEC-ΧΡΥΣΟΧΟΥ Α.Ε¨ διότι δεν προσκόμισε 
αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών. 
2. Στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ¨ΚΑS HELLAS LTD¨, μόνο για:  
α) τις τράπεζες συνεδριάσεων, β) το τραπεζάκι φωτοτυπικού και γ) το υποπόδιο 
3. Στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ¨KATMETAL – Γ. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε¨ μόνο για : 
α) το χαμηλό τραπεζάκι, β) το τραπεζάκι φωτοτυπικού και γ) το υποπόδιο   
4. Στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ¨ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ¨ μόνο για: 
α) τις τράπεζες συνεδριάσεων, β) το χαμηλό τραπεζάκι, γ) το τραπεζάκι φωτοτυπικού και δ) το 
υποπόδιο 
5. Στην απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ¨Χ.ΚΟΥΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε¨ διότι δεν 
προσκόμισε πιστοποιητικό ISO-1400-2004. 
6. Αναφορικά με τα προαναφερθέντα τρία είδη για τα οποία και δεν έχουν οριστεί τεχνικές 
προδιαγραφές (καλόγερο, καναπέ 4θέσιο και πολυθρόνα) η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προβεί 
στην αξιολόγηση των προσφορών για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους και προτείνει τη 
ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, αφού αποσαφηνιστούν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης των τριών ανωτέρω ειδών (πρβλ. ΣτΕ 
396, 397707,708,709/2011 (ασφ.), ΕΑ 76/2011).»  

 η  Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
την ματαίωση των αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια επίπλων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών Διευθύνσεων και 
των Διευθύνσεων του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 58.038,78€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και την επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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την ματαίωση των αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια επίπλων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιτελικών Διευθύνσεων και 
των Διευθύνσεων του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 58.038,78€ 
(πενήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και την επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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