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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. 188/2014 
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 41o  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθµ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (διακήρυξη 1/2014) για την προµήθεια γραφικής ύλης & 
αναλωσίµων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισµού 60.000,00€ µη 
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  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

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

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ελένη Ζαφειρίου 

• Χρήστος Κουρούσης 
 

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». 
 
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. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/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 ειδικότερα τα 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» 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) 

6. Την υπ’αρίθµ 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-
08-2010)  περί «αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων» 

7. Την  υπ’ αριθµ. 90/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, περί έγκρισης   
σκοπιµότητας για  την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

8. Την ανάγκη για την προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων για τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την εύρυθµη λειτουργία τους.  

9. Την υπ΄αριθµ. 2241/18-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α.  

10. Την υπ΄ αριθµ. 239115/4 – 12 - 2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης 
Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Α∆Α: ΒΛΓΓ7Λ7-ΥΗ5). 

11.  Την υπ΄αριθµ.  40/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

12. Την υπ΄αριθµ. 1/2014 ∆ιακήρυξη της Π.Ε.Α.Α. 
13. Το υπ΄αριθµ. οικ.10288/15-1-2014 έγγραφό µας προς την επιτροπή αξιολόγησης  
      των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 
14.  Τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών:   
 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, DIGICULT 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. 
ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Α. & 
Μ.ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 

15. Το από 21-1-2014 πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

16. Το υπ΄αριθµ. 50/2014 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 22-1-2014 γνωµοδότησε: 

[Κατά τη συνεδρίαση ελέγχθηκαν οι προσφορές των: 
1. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 
2. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 
3. DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ 
4. RETHINK ΑΕΒΕ 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 
6. ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
7. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
8. Α. & Μ.ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 

Οι προσφορές αυτές κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και αποσφραγίσθηκαν στις 
21/1/2014.  

• Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών στοιχείων, οι 
φάκελοι προσφοράς των: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ  και 
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE ήταν σύµφωνες µε τους όρους του άρθρου 2 του 
Παραρτήµατος Β΄ καθώς και του Παραρτήµατος Γ΄ της µε αρ. 1/2014 διακήρυξης.  

• Στην προσφορά των εταιρειών ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 
Ο.Ε., στον φάκελο τεχνικής προσφοράς συµπεριλαµβάνεται ξενόγλωσση πιστοποίηση κατά ISO του 
κατασκευαστή ισοδύναµων αναλώσιµων. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 3 του άρθρου 2 του 
Παραρτήµατος Β΄ (σελ. 12), «όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και έγγραφα 
πρέπει … να συνοδεύονται επί ποινής αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα». Ωστόσο, επειδή από τη διατύπωση δεν προκύπτει µε σαφήνεια ότι τα δικαιολογητικά του 
φακέλου τεχνικών προσφορών συγκαταλέγονται στα δικαιολογητικά συµµετοχής, αναφέρονται δε 
στο Παράρτηµα Γ΄ της διακήρυξης και µεταγενέστερα της ανωτέρω αναφερόµενης σηµείωσης, η 
έλλειψη της µετάφρασης της πιστοποίησης κατά ISO δεν θεωρείται λόγος απόρριψης των 
προσφορών των εταιρειών αυτών. 

• Η προσφορά της ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υποβλήθηκε στις 21/1/2014. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 
1 περ. β του Παραρτήµατος Β΄ της διακήρυξης «οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν, επί 
ποινή αποκλεισµού … υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης και θεώρησης του γνησίου 
της, θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς)…». Ωστόσο, όλες οι 
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υπεύθυνες δηλώσεις που συνοδεύουν την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας φέρουν ηµεροµηνία 
θεώρησης του γνησίου τους την 20/1/2014.  

 Επιπλέον, στο Παράρτηµα Γ΄ της διακήρυξης ζητείται ειδικά για το προς προµήθεια 
φωτοαντιγραφικό χαρτί, για το οποίο η εταιρεία ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υποβάλει προσφορά, να 
δηλώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι «πληρούνται 
οι προδιαγραφές ISO 9001, ISO 14001, είναι διαστάσεων 21,00 χ 29,7 cm … είναι συσκευασµένο σε 
δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς, χωρίς ελαττώµατα». Αντί για την υπεύθυνη δήλωση για όλα τα 
παραπάνω, η ανωτέρω εταιρεία δηλώνει υπεύθυνα ότι «αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
των Τεχνικών Προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ΄ της διακήρυξης». Επίσης, έχει 
συµπεριλάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας. Κατά τη γνώµη της 
επιτροπής, η υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών (εν 
προκειµένω για το χαρτί) δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι αυτοί πληρούνται.  
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η προσφορά της ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κρίνεται ελλιπής. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα 
Όπως οι προσφορές των ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS AEBE προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και αποσφραγιστεί η 
οικονοµική τους προσφορά.  
Αντίθετα, απορρίπτεται η προσφορά της ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.] 

                                                                           εισηγείται 
        Τη λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθµ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού(διακήρυξη 1/2014) για την 
προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισµού 
60.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  και ως εκ τούτου οι προσφορές των εταιριών: 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 
να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και να αποσφραγιστεί η οικονοµική τους 
προσφορά, ενώ αντίθετα να απορριφθεί η προσφορά της ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύµφωνα µα 
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ΄αριθµ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού(διακήρυξη 1/2014) για την προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων για 
τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισµού 60.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  και ως 
σύµφωνα µε το οποίο γµωµιοδοτεί οµόφωνα οι προσφορές των εταιριών: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.∆. 
ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Α. & Μ. 
ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο 
του διαγωνισµού και να αποσφραγιστεί η οικονοµική τους προσφορά, ενώ αντίθετα να απορριφθεί 
η προσφορά της ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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