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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 4

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 155/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/1/2014,  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 21/1/2014.  

 
Θέμα 8o  

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. 
αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, 
μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. 
Αττικής  προϋπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 211789/31-
10-2013), για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ACTIVE 
COMPUTER SYSTEMS AE και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του 
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων». 
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3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους».  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ 23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
6. Την υπ΄αρ. 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 δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων».   

7. Την υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 
σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακής 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ 

8. Την υπ’ αριθμ. 1511/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για την προμήθεια αναλώσιμων  ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής. 

9. Την υπ’ αριθ. 152634/01-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7Λ7-7ΡΦ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 236 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της ΥΔΕ) με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 33.210,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1723 και την υπ’ αριθ. 152632/01-08-2013 
(ΑΔΑ : ΒΛΩΛ7Λ7-ΑΕ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
235 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ) με την οποία δεσμεύτηκε το 
ποσό των 22.140,00€ στον ΚΑΕ 1329 στον ΕΦ 06072, του Προυπολογισμού της 
Περιφέρειας οικ. Έτους 2013. 

10. Την υπ’ αριθμ. 2264/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν 
οι όροι της παρούσας διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.  

11. Την υπ’ αρ. Οικ. 211789/31-10-2013 Διακήρυξη για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα 
αναλάβει την προμήθεια αναλώσιμων  ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, 
προυπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία αναρτήθηκε στο 
κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Δ.Α., στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.patt.gov.gr  και στο 
Διαύγεια και πήρε ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7Λ7-ΥΙΔ.  

12. Την αριθμ. πρωτ. 38/08-11-2013 πρόσκληση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α. σύμφωνα με την οποία αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά 
και οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό 1) 
Technicomer (ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.), 2) Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ διάγραμμα α.ε., 3) Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, 4) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E. και 5) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ 
Ε.Π.Ε.  

13. Το με αριθμ. πρωτ. 41/14-11-2013 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με το οποίο : οι προσφορές των εταιρειών  Technicomer 
(ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.), Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ διάγραμμα α.ε. και Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΒΕΕ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω 
πρακτικό, ενώ οι προσφορές των εταιρειών 1) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E. και 2) 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.  γίνονται ΔΕΚΤΕΣ και μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού λόγω του ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές 
προσφορές των εταιρειών είναι πλήρη. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2640/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
το με αριθμ. πρωτ. 41/15-04-2013 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α. και αποφασίστηκε ότι : οι προσφορές των εταιρειών  Technicomer 
(ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.), Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ διάγραμμα α.ε. και Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΒΕΕ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω 
πρακτικό, ενώ οι προσφορές των εταιρειών 1) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E. και 2) 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.  γίνονται ΔΕΚΤΕΣ και μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών σε 
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επόμενη συνεδρίαση λόγω του ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές 
προσφορές των εταιρειών είναι πλήρη. 

15. Το υπ’ αριθμ. οικ. 234319/27-05-2013 έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιήσαμε σε 
όλους του συμμετέχοντες την παραπάνω απόφαση αναφορικά με το αποτέλεσμα της 
Α΄Φάσης του Διαγωνισμού. 

16. Την υπ’ αριθμ. 2886/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με την οποία 
έγινε η αποσφράγισει των οικονομικών προσφορών των εταιρειών 1) ACTIVE COMPUTER 
SYSTEMS AE και 2) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων  ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, 
προϋπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ. 
211789/31-10-2013) και διαβιβάστηκαν στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για 
αξιολόγηση».  

17. Την αριθμ. πρωτ. 03/07-01-2014 πρόσκληση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκαν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών 1) 
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS AE και 2) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. αναφορικά με τον 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, 
drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Αττικής  προϋπολογισμού 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 
οικ. 211789/31-10-2013) 

18. Την υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
υπ’ αριθμ. 06/09-01-2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α., και αποφασίστηκε η προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία 
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS AE η οποία υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίσηση της υπηρεσίας, να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελλο τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 3 της διακήρυξης (Αριθμ. 
Πρωτ. Οικ. 211789/31-10-2013) τα οποία θα αξιολογήσει η Τριμελής Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α προκειμένου να γίνει η οριστική κατακύρωση. 

19. Το υπ’ αριθμ.  12/23-01-2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Δ.Α το οποίο αναφέρει τα εξής : 
«Στην Ελευσίνα σήμερα την 23η Ιανουαρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην 
αίθουσα Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α., αποτελούμενη από τους: 

 

1. Μαρκούλη  Νικολέττα, ως πρόεδρος 
2. Πριτσιανάκη Μαρία, ως τακτικό μέλος και  
3. Αναστάσιος Χαχλάκης, ως  τακτικό μέλος 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Κιοστεράκη Γεωργία, μόνιμη 
υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

 

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών  
κατακύρωσης της εταιρείας  ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ αναφορικά με το 
προσωρινό αποτέλεσμα του Πρόχειρου Διαγωνισμού(Διακήρυξη με 
αριθμ.πρωτ.οικ.211789/31-10-2013) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 
αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων 
και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α., και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, βάσει του Ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις» άρθρο 14 παρ1, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ 
άριθμ. 14570/21-01-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α./ Τμήμα Προμηθειών,  
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σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, προχώρησε στη διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ, τα οποία ήταν σύμφωνα  
με τα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη με αριθμ.πρωτ. οικ.211789/31-10-2013 του 
Τμήματος προμηθειών/ της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.. 
Ως εκ τούτου η επιτροπή γνωμοδοτεί  την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία  
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση του υπ΄αρ. 12/23-01-2014 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία 
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι : 54.847,27€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τη συνέχιση των διαδικασιών για την οριστική κατακύρωση 
υπέρ της μειοδότριας εταιρείας.   

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να προσέλθει στην υπηρεσία για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

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

 

την έγκριση του υπ΄αρ. 12/23-01-2014 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την 
προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων 
και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος 
στην εταιρεία ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ΑΕ έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 
54.847,27€ (πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τη συνέχιση των διαδικασιών για την οριστική κατακύρωση 
υπέρ της μειοδότριας εταιρείας.   

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να προσέλθει στην υπηρεσία για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
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