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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 169/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 22o  

Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του ανοικτού µειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας 
& ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισµού εβδοµήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  
 
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 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Βερβέρης Σωτήρης, εκπρόσωπος της εταιρείας: «ΚΟΤΤΗΣ 
ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.» και ο κ. Παρθενίου Σωκράτης, εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κουλελή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση – ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, 

2. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.α./01-02-1995) “Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων”, 
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 β. Τα άρθρα 21 & 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.α./23-11-1995) “Περί ∆ηµοσίου  Λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε  τα άρθρα 
21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 247/τ.α./17-08-2010) “Περί ∆ηµοσιονοµικής  ∆ιαχείρισης & 
Ευθύνης”, 

 γ. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) “Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου”, δ. 
Την υπ' αριθµ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
 Οικονοµικών “Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που 
 αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”. 

3. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 145/τ.α/27-12-2010) “Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ' αρίθµ. 44403/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011, 2822/τ.β/14-12-2011) και ισχύει, 

4. Την υπ’ αριθµ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 

5. Τα έγγραφα – αιτήµατα των ∆/νσεων της Π.Ε. Πειραιά για άµεση προµήθεια γραφικής ύλης 
καθώς και των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας  & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

6. Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β’ /5-2-2013 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής», 
7. Την µε αρ. πρωτ. 104664/04-06-2013 εισήγησή µας για έγκριση δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για προµήθεια γραφικής ύλης και εξόδων 
δηµοσίευσης αυτού (Α∆ΑΜ : 13REQ001492481 2013-06-04). 

8. Την υπ’ αριθµ. 1156/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 70.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τη διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξης αναδόχου, για την προµήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & των 
∆/νσεων Πρωτοβάθµιας  & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς και εξόδων 
δηµοσίευσης αυτού προϋπολογισµού πεντακοσίων Ευρώ (500.00 €) συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.. 

9. Την µε αρ. πρωτ. 129798 της 02-07-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΛ417Λ7-
763). 

10. Την υπ' αρίθµ. 1506/19-07-2013 (Α∆Α: ΒΛ457Λ7-ΟΧΛ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίνονται η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού, οι όροι της 
∆ιακήρυξης και της σχετικής περίληψης για την προµήθεια γραφικής ύλης καθώς και τα έξοδα 
δηµοσίευσης αυτού. 

11. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 150505/30-07-2013 Πρόσκληση προς την Πρόεδρο της  Πενταµελούς              
Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τον εν λόγω διαγωνισµό µε συνηµµένο επικυρωµένο αντίγραφο 
της υπ' αρίθµ. 01/2013 διακήρυξης για ενηµέρωση των µελών της επιτροπής.    

12. Το από 03-09-2013 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 1 & των προσφορών της Πενταµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά 
που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών σχετικά µε το εν 
λόγω διαγωνισµό, και την επιστροφή των τεσσάρων (4) φακέλλων των συµµετεχόντων 
εταιρειών. 

13. Την υπ’ αρίθµ. 1858/06-09-2013 (Α∆Α : ΒΛ9Κ7Λ7-Α∆Χ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίνονται το παραπάνω πρακτικό, η µαταίωση & η επανάληψη του 
διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης. 

14. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 188407/30-09-2013 εισήγησή µας για έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και των 
όρων της ∆ιακήρυξης, της σχετικής περίληψης αυτής & των εξόδων δηµοσίευσης αυτού. 

15.  Την υπ’ αρίθµ. 2071/04-10-2013 (Α∆Α : ΒΛΛ67Λ7-ΤΨΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια επανάληψης του διαγωνισµού & οι 
όροι της ∆ιακήρυξης της σχετικής περίληψης αυτής & των εξόδων δηµοσίευσης αυτού. 

16. Το από 14-11-2013 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 2 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά σύµφωνα µε το 
οποίο επιστράφηκε κλειστός & σφραγισµένος ο φάκελος προσφοράς της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ερώτηµα προς τη Νοµική Υπηρεσία Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, ως 
κάτωθι, 

17. Η µε αρ. πρωτ. 850/21-11-2013 απάντηση της Νοµικής Υπηρεσίας επί του παραπάνω θέµατος 
σύµφωνα µε την οποία η λάθος αναγραφόµενη ηµεροµηνία διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισµού δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.. 

18. Την υπ’ αρίθµ 2711/29-11-2013 (Α∆Α : ΒΛΓΒ7Λ7-Ν∆Υ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν τα υπ’ αρίθµ. 2/14-11-2013 & 3/26-11-2013 της 
Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών & η 
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αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
σε νέα δηµόσια συνεδρίαση µετά από πρόσκληση της υπηρεσίας µας. 

19. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 249450/17-12-2013 πρόσκληση της υπηρεσίας µας για την Παρασκευή 
20-12-2013 µε θέµα την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών της εταιρείας  ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..   

20. Το από 20-12-2013 διαβιβαστικό του πρακτικού Νο 4 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. Πειραιά σύµφωνα µε το 
οποίο έγινε άνοιγµα  του φακέλλου της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., και 
αποσφραγίστηκαν οι φάκελλοι των δικαιολογητικών συµµετοχής & της τεχνικής προσφοράς. 

21. Την µε αριθµό 14/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε 
το πρακτικό Νο 4/20-12-2013 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής ∆ιενέργειας – 
Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. 

 Κατόπιν των ανωτέρω : 
Η  υπηρεσία  εισηγείται         

στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής: 
Να προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των τριών (3) εκ των συµµετεχόντων 
εταιρειών (ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,  ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε., και Π. & Φ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.) επειδή πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης 02/2013 και να διαβιβάσει 
αυτές για αξιολόγηση στην Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών της Π.Ε. 
Πειραιά. 
Με έγγραφό της η Υπηρεσία κάλεσε τους παραπάνω συµµετέχοντες να παρευρεθούν στη 
συνεδρίαση της 24-01-2014 για την διαδικασία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α) Προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των τριών (3) εκ των 
συµµετεχόντων εταιρειών (ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,  ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε., και 
Π. & Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.) επειδή πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης 02/2013 και  

 
Β) Τη διαβίβασή τους στην Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών της 

Π.Ε. Πειραιά, για αξιολόγηση. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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