
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 692/2016 

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 9
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Αποδοχή-απόρριψη προσφορών, που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, για την παροχή 
υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, για τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
α) Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Αρµενίων από την Τουρκία το 1915 
β) Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ελληνισµού του Πόντου 
γ) Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από  το Τουρκικό 
Κράτος. 
 
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 και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, 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 : 

•  Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

• Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
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• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010)-  Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.  162/2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. 2494/4-11-2011 φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

• Την αρ. 34/2015 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία 
αποφασίσθηκε η έγκριση σκοπιµότητας πολιτιστικών εκδηλώσεων για τις γενοκτονίες των 
Ελλήνων Εβραίων, Αρµενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας για το έτος 2016. 

• Το αρ. 4/2016 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
Κατατέθηκε στη ∆/νση Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα – Τµήµα 
Προµηθειών ο φάκελος µε την προσφορά της εταιρείας: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions µε αριθ. πρωτ. 
50395/15-3-16 
 
     Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι µε τις προσφορές, των κάτωθι 
συµµετεχόντων: 
1. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ» Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία για την πολιτιστική ανάπτυξη 
και την καλλιτεχνική δηµιουργία 
2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
3. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
     Η επιτροπή θεώρησε ότι οι ανωτέρω προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και προχώρησε 
δηµόσια στη µονογραφή και σφράγιση αντίστοιχα των κυρίως φακέλων των προσφορών µε τη 
σειρά µε την οποία κατατέθηκαν και εν συνεχεία στην αποσφράγισή τους. 
     Η επιτροπή εν συνεχεία µονόγραψε και σφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τον φάκελο των Τεχνικών Προσφορών ανά φύλλο. 
     Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των φακέλων των Τεχνικών 
Προσφορών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : 
     Κατατέθηκε προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
     Η επιτροπή θεωρεί ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς είναι    
πλήρη και σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 
2. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ» : 
     Κατατέθηκε προσφορά για τις οµάδες Γ’ και Ε’ του διαγωνισµού. 
     Η επιτροπή θεωρεί ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς είναι 
πλήρη και σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: 
     Κατατέθηκε προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
     Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και ειδικότερα για την Οµάδα ∆’ δεν αναφέρεται εντός 
των ορίων ποιων ∆ήµων θα βρίσκεται το αµφιθέατρο που θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση. 
4. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
     Κατατέθηκε προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
α) Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και ειδικότερα για την Οµάδα Γ’ και την εκδήλωση που 
θα αφορά στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ελληνισµού του Πόντου (Μάιος 2016) δεν 
αναφέρεται η κάλυψη ακτίνας 500 µέτρων από τη µικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση για την 
οµιλία στο Μνηµείο Αγνώστου στρατιώτη. 
β) Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και ειδικότερα για την Οµάδα ∆’ δεν αναφέρεται ρητά ότι 
η προσφερόµενη αίθουσα είναι χωρητικότητας 300 καθήµενων. 
5. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.: 
     Κατατέθηκε προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
     Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και ειδικότερα για τις Οµάδες ∆’, Ε’ και ΣΤ’ δεν 
αναφέρεται ρητά ότι η προσφορά αφορά την εκδήλωση για την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (Σεπτέµβριος 2016). 
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      Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζόµενων και οι προσφορές θα παραδοθούν στην Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί: 
 Για την Οµάδα Α’ την αποδοχή των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα 
δικαιολογητικά και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών ήταν πλήρη: 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions 
2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
3. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
Για την Οµάδα Β’ την αποδοχή των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα 
δικαιολογητικά και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών ήταν πλήρη: 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions 
2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
3. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
Για την Οµάδα Γ’ την απόρριψη του φακέλου του συµµετέχοντα ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του οποίου ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς ήταν ελλιπής, και την αποδοχή 
των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι των 
Τεχνικών Προσφορών ήταν πλήρη: 
1. Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions 
2. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ» Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία για την πολιτιστική ανάπτυξη 
και την καλλιτεχνική δηµιουργία 
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
4. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
Για την Οµάδα ∆’ την απόρριψη των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων οι φάκελοι 
των Τεχνικών Προσφορών ήταν ελλιπής: 
1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
2.  ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
3. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
και αφετέρου για την αποδοχή των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα 
δικαιολογητικά ήταν πλήρη: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions  
Για την Οµάδα Ε’ την απόρριψη του φακέλου του συµµετέχοντα YOUR CONSULTING PARTNER 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. του οποίου ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς ήταν ελλιπής, και την 
αποδοχή των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι 
των Τεχνικών Προσφορών ήταν πλήρη: 
1. Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions 
2. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ» Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία για την πολιτιστική ανάπτυξη 
και την καλλιτεχνική δηµιουργία 
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
4. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Για την Οµάδα ΣΤ’ την απόρριψη του φακέλου του συµµετέχοντα YOUR CONSULTING 
PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. του οποίου ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς ήταν ελλιπής, 
και την αποδοχή των φακέλων των κάτωθι συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά και οι 
φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών ήταν πλήρη: 
1. Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο Multi Productions 
2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
3. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Την άποψη της Υπηρεσίας ότι, για την προσφορά της εταιρείας «YOUR CONSULTING 
PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.» για τις Οµάδες ∆’, Ε’ και ΣΤ,’ η µη αναγραφή του ότι η 
προσφορά αφορά την εκδήλωση για την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (Σεπτέµβριος 2016), δεν αποτελεί λόγω απόρριψης 
της προσφοράς, δεδοµένου ότι οι οµάδες αυτές αφορούν µόνο τη συγκεκριµένη εκδήλωση και ο 
συµµετέχων έχει υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και προδιαγραφών. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει ως 
εξής: 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
            Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 

2. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ»  
            Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες του διαγωνισµού που αφορά, ήτοι  Γ΄,  Ε΄. 

3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
            Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ και απορρίπτεται για             
την οµάδα ∆΄.  

4. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
            Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες Α΄ , Β΄ ,  Ε΄ , ΣΤ΄ και απορρίπτεται για τις 
οµάδες Γ΄ , ∆΄.  
      5. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
            Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
 Οι οικονοµικές προσφορές, θα αποσφραγιστούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε επόµενη 
συνεδρίαση της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση των κάτωθι προσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό για την παροχή 
υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, για τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
α) Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Αρµενίων από την Τουρκία το 1915 
β) Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ελληνισµού του Πόντου 
γ) Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από  το Τουρκικό 
Κράτος, 
ως εξής:   
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
     Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
2. «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ»  
     Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες του διαγωνισµού που αφορά, ήτοι  Γ΄,  Ε΄. 
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  
     Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ και απορρίπτεται για             
την οµάδα ∆΄.  
4. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
     Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για τις οµάδες Α΄ , Β΄ ,  Ε΄ , ΣΤ΄ και απορρίπτεται για τις οµάδες 
Γ΄ , ∆΄.  
5. YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. 
     Η προσφορά γίνεται αποδεκτή για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού. 
 
 Οι οικονοµικές προσφορές, θα αποσφραγιστούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε επόµενη 
συνεδρίαση της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 
 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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