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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 100/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  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 14/01/2014.  

 

Θέµα 32o  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄ αριθ. 48/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια 
της οικ. 242345/9-12- 2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προµήθεια τριών(3) 
µηχανηµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
3.800,00€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) & ανάδειξη µειοδότη.    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

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. 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη:                   
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερατα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. γ και 6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του  Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.∆.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’αρίθµ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 

«αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
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δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.» 

7. Το υπ΄αριθµ. Τ.Ε.4388/293/οικ./ 22-1-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, περί προµήθειας δύο(2) µηχανηµάτων(έγχρωµο 
φωτοαντιγραφικό & βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ). 

8. Την ανάγκη προµήθειας ενός(1) Fax για το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. 
9. Τα υπ΄αριθµ. 14448/22-3-2013 & 91794/19-6-2013 έγγραφά µας προς τη ∆/νση ∆ιαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής . 
10. Το υπ΄ αριθµ. 57012/17-4-2013 έγγραφο της ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

της Περιφέρειας Αττικής . 
11. Το υπ΄αριθµ. οικ. 89547/8-5-2013 έγγραφό µας προς τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών(Τµήµα 

∆ιοικητικής Μέριµνας) της Περιφέρειας Αττικής. 
12. Το υπ΄ αριθµ. 90439/9-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών(Τµήµα ∆ιοικητικής 

Μέριµνας) της Περιφέρειας Αττικής.  
13. Το υπ΄ αριθµ.∆Υ/10-7-2013 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. προς την 

∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας.  
14. Τα υπ΄ αριθµ. 124420/19-8-2013  & 124420/30-9-2013 έγγραφα του Τµήµατος Πληροφορικής 

της Π.Ε.Α.Α., µε τα οποία µας διαβιβάστηκαν οι ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές 
των εν θέµατι µηχανηµάτων. 

15. Την υπ’αριθµ. 2162/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 3.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την  προµήθεια 
τριών(3) µηχανηµάτων (έγχρωµο φωτοαντιγραφικό, βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ & 
επαγγελµατικό Fax)[CPV:30100000-0 «Μηχανήµατα  γραφείου, εξοπλισµός και προµήθειες 
εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές,εκτυπωτές&έπιπλα»] για τις ανάγκες της Π.Ε.Α.Α. 

16. Την υπ’ αριθµ. 211298/30-10-2013(Α∆Α:BΛ147Λ7-Γ9Μ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η οποία καταχωρήθηκε 
µε α/α 338 αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε στην τέως 
Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής. 

17. Την υπ΄αριθµ. οικ.242345/9-12-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε.Α.Α. 
18. Τις προσφορές των εταιρειών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία µας, ήτοι: 
α) Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ διάγραµµα α.ε(αριθµ. πρωτ.: 247008/13-12-2013), β) 

Μ.∆.ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(αριθµ. πρωτ.: 247287/13-12-2013) & γ) ΓΡΙΒΑΣ 
Α.Ε.Ε.(αριθµ.πρωτ.: 247292/13-12-2013). 

19. Το υπ΄αριθµ. οικ. 2089/3-1-2014 έγγραφό µας προς την Πρόεδρο της Επιτροπής                 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α., µε το οποίο διαβιβάσθηκαν οι προσφορές των ανωτέρω εταιρειών, για έλεγχο αυτών. 

20. Το υπ΄αριθµ. 48/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύµφωνα µε το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 7-1-2014 γνωµοδότησε: 

[Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της το µε αριθ. πρωτ. οικ. 
2089/3-1-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο 
των προσφορών των εταιρειών: 

1. ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. 
2. Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
3. Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.  
που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’αρ. πρωτ. 242345/9-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Οι ανωτέρω προσφορές αποσφραγίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στις 20/12/2013.  

 Σύµφωνα µε την εν θέµατι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «µειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος 
του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα) και θα 
προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.». 

 Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των προσφορών των παραπάνω εταιρειών: 

•  Η προσφορά της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. είναι σύµφωνη µε τις   
Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης, η οικονοµική της προσφορά είναι εντός της προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης (3.431,70 €). 

•  Οι προσφορές των εταιρειών ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. και Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν πληρούν  τις 
τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα σηµεία (3) και (4) που αφορούν στο φωτοαντιγραφικό, καθώς, 
σύµφωνα µε τα φύλλα συµµόρφωσης του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος που επισυνάπτονται, τα 
φωτοαντιγραφικά έχουν: α) ταχύτητα 20 φωτοαντιγράφων (µαύρο) Α4/λεπτό αντί των 35 

φωτοαντιγράφων Α4/λεπτό που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, β) µηνιαίο κύκλο εργασιών 
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30.000 φωτοαντιγράφων, αντί του ζητούµενου µηνιαίου κύκλου εργασιών 50.000 
φωτοτυπιών.   

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Επιτροπή  γνωµοδοτεί οµόφωνα 

 Υπέρ:  
 α) της απόρριψης των προσφορών των εταιρειών ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. και Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

και  
 β) της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. και της 

ανάδειξής της ως µειοδότριας.   
                                                                  εισηγείται: 
    Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθµ. 48/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα 
πλαίσια της οικ. 242345/9-12- 2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την 
προµήθεια τριών(3) µηχανηµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
3.800,00€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). και ως εκ τούτου την απόρριψη των προσφορών των 
εταιρειών ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. και Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε., την αποδοχή της προσφοράς της 
εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. και της ανάδειξή της ως µειοδότριας, 
σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

  

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

 

Την έγκριση του υπ΄αριθ. 48/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια της οικ. 242345/9-12- 
2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προµήθεια τριών(3) µηχανηµάτων για τις 
ανάγκες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.800,00€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). και 
ως εκ τούτου την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. και Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε., την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. και 
της ανάδειξή της ως µειοδότριας. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ελένη Ζαφειρίου 
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