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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 415/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 7o εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή: Α) του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας 
(fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισμού 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση.     
 
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 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

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

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενημερώνει 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. Τον 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’ αριθμ. 2300/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τη 
συντήρηση και επισκευή: Α) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών 
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μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού 

7. Τις υπ΄αριθ. 214596/4-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7λ7-ΤΓ8) και 894/02-01-2014 Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙΨΡ7Λ7-ΩΚ5). 

8. Την υπ’ αριθ. 2842/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. 244953/11-12-2013 προκήρυξης του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, προϋπολογισμού 7.380,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την συντήρηση και επισκευή: Α) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 7.380,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

9. Την υπ’ αριθμ. 45/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η ματαίωση και επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
συντήρηση και επισκευή: Α) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 7.380,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

10. Το γεγονός ότι ο επαναληπτικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 11/2/2014, στο οποίο 
κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.  

11. Το υπ’ αριθμ. 3 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Π.Ε, Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο: 

Ενώπιον της Επιτροπής υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές των εταιρειών: 

 Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ και  

 Διάγραμμα Α.Ε.  
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.  

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στη μονογράφηση των σφραγισμένων φακέλων των 
οικονομικών προσφορών των δύο (2) 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. Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλήψεις.  
2. Διάγραμμα Α.Ε.  
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλήψεις. 
Η  Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ κατέθεσε επιπλέον και τεχνική προσφορά.  
Κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής , γνωμοδοτεί ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Για την Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς.  
2. Για τη  Διάγραμμα Α.Ε. γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς.  

Κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα για τη συνέχιση του 
διαγωνισμού.  

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
1)  την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών  

 Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ και  

 Διάγραμμα Α.Ε.  
καθώς και οι δύο (2) προσφορές πληρούν τους όρους της υπ’ αριθμ. 17869/24/01/2014 
Προκήρυξης του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και 
επισκευή: Α) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των 
μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 7.380,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  

2)  την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α)  Την έγκριση του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή: Α) του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Β) των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των μηχανών 
τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το 
οποίο γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής των προσφορών των εταιρειών:  

 Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ και  

 Διάγραμμα Α.Ε.  
καθώς και οι δύο (2) προσφορές πληρούν τους όρους της υπ’ αριθμ. 17869/24/01/2014 
Προκήρυξης του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και  
 

Β) Την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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