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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 688/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 30
ο
 

Έγκριση του µε αρ. 15 Πρακτικού της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών, των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίµων 
ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (µελανιών, τόνερ και τυµπάνων), 
για την άµεση κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων  του  Κεντρικού Τοµέα, 
καθώς και της ∆/νσης Β/θµιας εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα της Π.Α., συνολικού ποσού 
45.000€, συµπ. ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 4/2016).  
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 
• Νερούτσου Μαρία  

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852//2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/04-06-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Π.∆ 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2494/ Β΄/04/11/2011) «Έγκριση τροποποίησης  του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την υπ΄. αριθµ. οικ. 177070/10-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής « Ανάθεση  - 
Μεταβίβαση   αρµοδιοτήτων στους  Αντιπεριφερειάρχες», ΦΕΚ 2542/Β΄/24–09-2014.        
4. Τη υπ΄αριθµ.οικ. 183947/22-09-2014  απόφαση  της Περιφερειάρχη  Αττικής «Ορισµός  
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής, ΦΕΚ 599 /30- 09-2014. 
5. Την υπ΄αριθµ.  οικ. 234321  Απόφαση της  Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση       
αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής « Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης»  ΦΕΚ 3203 /Β΄/28-11-2014. 
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012 ) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
7. Το Ν. 4170/2014 (ΦΕΚ/Α΄/28-06-2014) « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας  
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 
8. Το Π.∆ 113/2010  (ΦΕΚ /Α΄/194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων  από τους ∆ιατάκτες». 
9. Το Ν. 2286/1995, « Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 
10. Το Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ /Α΄/15-10-2007) « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», κατά το 
µέρος που αυτές  δεν αντίκεινται  στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/18/ΕΚ «Περί  συντονισµού των 
διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων συµβάσεων  έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
11. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 16/Α΄/08-08-2014) «Μέρος Β΄ - ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας             
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Κανόνες Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 
12. Την υπ΄ αριθµ. 42/2015 (Α∆Α: 7Ι∆Χ7Λ7-25Κ) απόφαση του Περιφερειακού                    
Συµβουλίου Αττικής µε θέµα σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας προµηθειών για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2015 και 2016. 
13. Την υπ΄αριθµ 625/2015  (Α∆Α : 75ΨΨ7Λ7-ΖΑΡ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α, για την προµήθεια µελανιών – τόνερ και τυµπάνων, για τις ανάγκες όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα». 
14. Την υπ’αριθµ. 628/2015 (Α∆Α: 6ΑΕΒ7Λ7-Χ1Φ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
150.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των ∆/νσεων του Κ.Τ. 
της Περιφέρειας Αττικής  
15. Την αριθµ. πρωτ. 72104/ 06-04-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 7Ρ547Λ7-
ΟΚΤ), για την ανάγκη προµήθειας µελανιών – τόνερ και τυµπάνων & την αριθµ. πρωτ. 8849/18-
01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 797Λ7Λ7-9ΗΤ)       
16. Την αριθµ. πρωτ. 68635/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: Ψ70Β7Λ7-Α38), για 
την ανάγκη προµήθειας γραφικής ύλης και µικροεξοπλ. Γραφείου & την αριθµ. πρωτ.8858/18-01-
2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 6ΕΣΕ7Λ7-ΣΑΕ)       
17. Το γεγονός ότι ο διεθνής ανοικτός  ηλεκτρονικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια 
µελανιών –τόνερ και τυµπάνων (Αριθµ. ∆ιακ/ξης: 5/2015 ) απέβη άγονος.  
18. Το γεγονός ότι ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την προµήθεια γραφικής ύλης για την 
κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος διενεργήθηκε στις 16/11/2015, απέβη 
άγονος. 
19. Τα  αιτήµατα  Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα, καθώς και της 
∆/νσης Β/θµιας εκπαίδευσης Κεντρικού Τοµέα, για την άµεση κάλυψη των αναγκών τους για 
µελάνια – τόνερ και τύµπανα (drum), τα οποία µας  εστάλησαν µε τα αριθµ. πρωτ. οικ. 21494/26-
11-2015, 19258/19-11-2015,  112/ 19-10- 2015, 15453/ 01-10-2015, αριθµ. πρωτ. οικ. 17113/23-
09-2015, οικ. 3871/30-09-2015, οικ. 5453/15/ 15-10-2015, οικ. 4533/01-10-2015, οικ. 1106/28-09/  
2015, οικ. 188932 / 02-10-2015, οικ. 224646 / 20-11-2015, οικ. 34736/ 20-11-2015,οικ. 12505 / 
19-11/2015 έγγραφα αντίστοιχα. 
20. Τα αιτήµατα Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού, καθώς και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα, για την άµεση κάλυψη των αναγκών τους για 
είδη γραφικής ύλης, τα οποία µας εστάλησαν µε τα αριθµ.πρωτ.οικ. 169/15-01-2016, 4295/12-01-
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2016, 408 / 4-01-2016, 6575 / 15-12-2015, 254480 / 30-12-2015, 254053 / 2015/ 29-12-2015, 
15700 / 30-12-2015  
21. Το µε αριθµ.πρωτ.876/18-01-2016 έγγραφο της ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας σχετικά 
µε τη χορήγηση ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων για την εύρυθµη 
διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2016 
22. Τη µε αρ. 163/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Α. σχετικά µε την έγκριση 
διάθεσης ποσού 15.000€ συµπ. ΦΠΑ για επείγουσα προµήθεια γραφικής ύλης και ποσού 
30.000€ συµπ. ΦΠΑ για µελάνια, τόνερ και drum για την άµεση κάλυψη των αναγκών των 
Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων  του  Κεντρικού Τοµέα, καθώς και της ∆/νσης Β/θµιας  
εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα της Π.Α. 
23. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 30921/17-02-2016 έγγραφό µας προς τη νοµική Υπηρεσία για τη 
θεώρηση της διακήρυξης ως προς το νοµικό της µέρος. 
24. Την υπ΄αρ. 357/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (µελανιών, τόνερ και τυµπάνων) για την άµεση 
κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων  του  Κεντρικού Τοµέα, καθώς και της 
∆/νσης   Β/θµιας  εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα της Π.Α. συνολικού ποσού 45.000€ συµπ. ΦΠΑ 
(∆ιακήρυξη 4/2016). 
25. Το πρακτικό 15/2016 της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής το οποίο έχει ως εξής: 

 
“Στην Αθήνα σήµερα 15.03.2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ.  συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 160/29.01.2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Ελπίδα Παπαδοπούλου, τα τακτικά µέλη Φωτεινός 
Σταύρος, Γέρµανου Μαρίνα και Πολίτης Ιωάννης. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί η 
υπάλληλος Μακρίδου Θεοδώρα. 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την «προµήθεια υλικών 
για την άµεση κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων του Κεντρικού Τοµέα, 
καθώς και της ∆/νσης Β/θµιας εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής 
και συγκεκριµένα, Α) είδη γραφικής ύλης και Β) αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και 
συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (µελάνια, τόνερ, τύµπανα)» µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά οµάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισµού 45.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τη ∆ιακήρυξη 4/2016 µονόγραψε και 
αποσφράγισε τους φακέλους όλων των συµµετεχόντων που κατατέθηκαν σε σφραγισµένους 
φακέλους στην Υπηρεσία και ενώπιον της  Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Ακολούθως η Επιτροπή 
έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής  και τις τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων που 
κατατέθηκαν για τις οµάδες Α και Β, όπως αναλύονται παρακάτω: 
1. RethINK ΑΕΒΕ κατέθεσε προσφορά για την Οµάδα Β 
2. Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος «Empties» Εµπόριο Περ. Εξοπλισµού Η/Υ κατέθεσε προσφορά 
για την Οµάδα Β 
3. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ κατέθεσε προσφορά για τις οµάδες Α και Β 
4.Ηλεκτροφώτ ελλάς Μ∆ Καλαπόδης ΑΒΕΕ κατέθεσε προσφορά για την Οµάδα Β 
5. Αθαν. Ιωαν. Γκίτσης κατέθεσε προσφορά για την Οµάδα Β 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς των ανωτέρω συµµετεχόντων ήταν πλήρεις και σύµφωνοι 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ γνωµοδοτεί ότι όλοι οι ανωτέρω συµµετέχοντες µπορούν να 
προχωρήσουν στην επόµενη φάση του ∆ιαγωνισµού”. 
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             Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
 
Να γίνουν δεκτές στον παραπάνω διαγωνισµό οι παρακάτω προσφορές: 
Για την Οµάδα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) δεκτή γίνεται η προσφορά της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ   
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Για την Οµάδα Β (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) δεκτές γίνονται οι προσφορές των παρακάτω εταιρειών: 
α) RethINK ΑΕΒΕ 
β) Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος «Empties» Εµπόριο Περ. Εξοπλισµού Η/Υ 
γ) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
δ) Ηλεκτροφώτ ελλάς Μ∆ Καλαπόδης ΑΒΕΕ 
ε) Αθαν. Ιωαν. Γκίτσης 

 
 

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

 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των παρακάτω συµµετεχόντων στον διαγωνισµό για την προµήθεια 
ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας (µελανιών, τόνερ και τυµπάνων), για την άµεση κάλυψη των αναγκών των 
Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων  του  Κεντρικού Τοµέα, καθώς και της ∆/νσης Β/θµιας 
εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα της Π.Α., συνολικού ποσού 45.000€ (σαράντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ), συµπ. ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 4/2016): 
 
Για την Οµάδα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ), δεκτή γίνεται η προσφορά της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ   
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 
 
Για την Οµάδα Β (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ), δεκτές γίνονται οι προσφορές των παρακάτω εταιρειών: 
α) RethINK ΑΕΒΕ 
β) Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος «Empties» Εµπόριο Περ. Εξοπλισµού Η/Υ 
γ) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
δ) Ηλεκτροφώτ ελλάς Μ∆ Καλαπόδης ΑΒΕΕ 
ε) Αθαν. Ιωαν. Γκίτσης 
 
 
 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία  

∆ανάκος Χριστόφορος 
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