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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. 50/2014 
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 52o  

α) Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών & των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για την επιδιόρθωση βλαβών του 
εξοπλισμού στο data center της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
κεντρικού κτιρίου του φορέα,  προϋπολογισμού 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ, β) αποσφράγιση 
οικονομικών προσφορών από την Οικονομική επιτροπή και γ) ανάδειξη μειοδότη. 
 
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’ αριθ. 2840/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. 205505/11-12-2013 προκήρυξης του Πρόχειρου 
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Μειοδοτικού Διαγωνισμού, προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για την επιδιόρθωση βλαβών του 
εξοπλισμού στο data center της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
του κεντρικού κτιρίου του φορέα  

7. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την γνωμοδοτική επιτροπή, των παρακάτω 
εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό:  

o ALTEC INTERGRATION Α.Ε 
o COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ 
o Ε. Αργείτης & ΣΙΑ Ο.Ε.- Syglisis 

8. Το υπ’ αρ. 70/2013 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 και σύμφωνα με το οποίο γίνονται αποδεκτές όλες οι προσφορές και έχει ως εξής : 

      
« Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές των εταιρειών : 

o ALTEC INTERGRATION AE 
o COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 
o Ε. Αργείτης & ΣΙΑ ΟΕ - Σyglisis 

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 τριών (3) 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. ALTEC INTERGRATION AE 
A. Στο προσκομισθέν φωτοαντίγραφο του πίσω μέρους της αστυνομικής ταυτότητας του προέδρου 

και διευθύνοντος συμβούλου  της εταιρείας δεν είναι ευδιάκριτο το επίθετο. Ωστόσο από τις 
θεωρήσεις σε αστυνομικό τμήμα των υπεύθυνων δηλώσεων συμπεραίνεται ότι η ταυτότητα ΑΚ 
136117 ανήκει στον κο Αθανασούλα Αθανάσιο οπότε και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού. 

Β. Το καταστατικό δεν είναι θεωρημένο στις ενώσεις των εσωτερικών φύλλων. 
Γ. Ο αριθμός ταυτότητας στο φωτοαντίγραφο που μας προσκομίστηκε είναι διαφορετικός από τον 

αριθμό ταυτότητας που  αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας και στο ΦΕΚ, με αποτέλεσμα 
ο συνδυασμός των δύο να δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την ταυτοπροσωπία του 
προσφέροντος, πλην όμως, ο ίδιος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος οπότε και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού. 
2. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 

Α. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά τον έλεγχο της προσφοράς. 
3. Ε. Αργείτης & ΣΙΑ ΟΕ - Σyglisis 

Α. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά τον έλεγχο της προσφοράς. 
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 ALTEC INTERGRATION AE: 
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα 
στις παραγράφους Α, Β & Γ δεν συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
2. Για την COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE:  
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα 
στην παράγραφο Α δεν συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου γνωμοδοτεί 
ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
3. Ε. Αργείτης & ΣΙΑ ΟΕ - Σyglisis 
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα 
στην παράγραφο Α δεν συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου γνωμοδοτεί 
ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
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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 για τη συνέχιση του 
διαγωνισμού.» 

  η  Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
α) την έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο 
ομόφωνα γίνονται αποδεκτά τα δικαιολογητικά  των τριών συμμετεχόντων, που αφορούν τον 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για 
την επιδιόρθωση βλαβών του εξοπλισμού στο data center της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου του φορέα, προϋπολογισμού 14.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ., β) την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής  και  γ) την ανάδειξη μειοδότη. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

α) την έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο 
ομόφωνα γίνονται αποδεκτά τα δικαιολογητικά  των τριών συμμετεχόντων, που αφορούν στον 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για 
την επιδιόρθωση βλαβών του εξοπλισμού στο data center της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου του φορέα, προϋπολογισμού 14.000,00€ 
(δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.,  
 
β)  προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των κάτωθι εταιρειών και 
ανακοινώνει τις τιμές σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α Εταιρεία 
Ποσό 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

1 ALTEC INTERGRATION AE 12.140,10 € 

2 COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 16.507,00 € 

3 Ε. Αργείτης & ΣΙΑ ΟΕ - Σyglisis 12.144,74 € 

 
γ) την ανάδειξη της εταιρείας ALTEC INTERGRATION AE ως μειοδότη για τη προμήθεια 
ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για την επιδιόρθωση βλαβών του εξοπλισμού στο data 
center της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου του 
φορέα και στην τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 12.140,10€ (δώδεκα χιλιάδες εκατόν 
σαράντα ευρώ και δέκα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
      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 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ7-53Ψ


