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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1416/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 14ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας γραφικής ύλης, αναλωσίμων και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2018 προϋπολογισμού 21.194,11€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

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 στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του 
άρθρου 6, παρ. 14 του νόμου. 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ. 31 του νόμου. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
8. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 

έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 
9. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2018. 

10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Την υπ’ αρ. 1333/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης και 
τη διάθεση πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΘΙ17Λ7-ΑΤΧ).  

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 180/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 648Κ7Λ7- Σ28). 
13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 97932/21-05-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΖΗΣ7Λ7- ΛΜΦ). 
14. Την υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ,ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια γραφικής ύλης η οποία είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά το πέρας 
των πανελληνίων εξετάσεων.  

15. Την από 3/05/2018 οικονομική προσφορά που έχει καταθέσει στον 2/2018 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ 
Α.Ε.» η οποία ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 11.130,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για 
τις πανελλήνιες εξετάσεις στο ύψος των 3.704,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. Την από 3/05/2018 οικονομική προσφορά που έχει καταθέσει στον 2/2018 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» η οποία ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 134.260,81€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο ύψος των 13.591,14€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

17. Την από 3/05/2018 οικονομική προσφορά που έχει καταθέσει στον 2/2018 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» η οποία ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 32.344,10€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο ύψος των 3.898,55€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

18. Το γεγονός ότι έχουν αναδειχθεί ως προσωρινοί μειοδότες του 2/2018 ηλεκτρονικού , ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με την υπ’αρ.1277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι 
εταιρείες «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», «ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.» και «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.». 

 
η Υπηρεσία εισηγείται  

στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 
 

Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στις εταιρείες με τις επωνυμίες: 
α)«ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης, για το ποσό των 3.704,42€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 3/05/2018 οικονομική του 
προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
 β)«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», για την προμήθεια αναλωσίμων, για το ποσό των 
13.591,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 3/05/2018 
οικονομική του προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
γ)«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για το 
ποσό των 3.898,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 
3/05/2018 οικονομική του προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 για το ποσό των 
21.194,11€ με Κ.Α.Ε. 1111 του Ε.Φ. 01.072 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

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

 
Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στις εταιρείες με τις επωνυμίες: 

α)«ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης, για το ποσό των 3.704,42€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 3/05/2018 οικονομική του 
προσφορά. 
 β)«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», για την προμήθεια αναλωσίμων, για το ποσό των 
13.591,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 3/05/2018 
οικονομική του προσφορά. 
γ)«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για το 
ποσό των 3.898,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 
3/05/2018 οικονομική του προσφορά. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 για το ποσό των 
21.194,11€ με Κ.Α.Ε. 1111 του Ε.Φ. 01.072 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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