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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2900/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 7ο  
Έγκριση των Πρακτικών 1, 2, 3 & 4/2018 που αφορούν τον ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια επίπλων του νέου κτιρίου, στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινές υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
245.854,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 198404/12-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Πειραιά, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής "Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής". 
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3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 
6 παρ.2.  

4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 

8. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

9. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.14 
του άρθρου 6. 

10.  Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση». 

11. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

13.  Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 
(Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

14. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

15. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

16. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

19. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανόνες Δημοσιότητας». 

20. Την με αρ. 2879/2-3-2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

21. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 
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24. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του 
Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή 
ΝΠΙΔ».  

25. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, 
ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού 
κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

27. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης». 

28. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», όπως ισχύει. 

29. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

30. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

31. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) 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 της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

32. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», όπως ισχύει. 

33. Τη με αρ. οικ. 130459/02-7-2018 (Β' 2780/12-07-2018) 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 της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει, 

34. Την με αρ. 433/2018  Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
ισχύει, 

35. Την με αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2018». 

36. Την με αρ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής». 

37. Τη με αρ. 23201/8723/20-04-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα "Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθμ.84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής". 

38.  Τη με αρ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-
Π7Γ) με θέμα "Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018". 

39. Τη με αρ. 83/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 61397Λ7-
9ΓΓ) με θέμα "Έγκριση 1ης  αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών  2018". 

40. Τη με αρ. 180/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-
3ΙΡ) με θέμα "Έγκριση 2ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018". 
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41. Το με αρ.πρωτ.74423/17-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- Περιφέρειας 
Αττικής - Τμήμα Περιουσίας με θέμα "Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων" με το οποίο μας διαβιβάζεται σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου 
, και γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς , Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πρόκειται να 
μεταστεγαστούν στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά.    

42. Το υπ' αρ. πρωτ. 139882/16-07-2018  έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς με θέμα "Προμήθεια επίπλων" με το οποίο μας  γίνεται γνωστό  ότι μετά από 
αυτοψία που πραγματοποιήθηκε  στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά 
που πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς , της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και ομαλή των υπηρεσιών η προμήθεια επίπλων ( 
γραφεία, βιβλιοθήκες γραφείων διαφόρων διαστάσεων, καθίσματα εργασίας με μπράτσα και ροδάκια 
περιστρεφόμενα, καθίσματα συνεργασίας και τροχήλατες συρταροθήκες) αξίας 245.854,80€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

43. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  δαπάνη είναι  σύννομη,  και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
ανωτέρω υπηρεσιών. 

44. Την με αρ. 2024/17-7-2018 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6ΤΛΙ7Λ7-Λ6Π) με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  επίπλων ( γραφεία, 
βιβλιοθήκες γραφείων διαφόρων διαστάσεων, καθίσματα εργασίας με μπράτσα και ροδάκια 
περιστρεφόμενα, καθίσματα συνεργασίας και τροχήλατες συρταροθήκες) των κάτωθι επίπλων ώστε 
να εξασφαλιστεί η εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία  των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, οι οποίες πρόκειται να μεταστεγασθούν στο νέο κτίριο επί των οδών 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. 

45. Την με αρ. 3184/03-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΟ97Λ7-ΜΑΨ)  στον ΚΑΕ 
0841 του Ε.Φ.07072 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 784 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 481, για 
την πληρωμή της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής περίληψης της παρούσας 
διακήρυξης, 

46. Την με αρ. 144643/24-7-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΨΓΝ7Λ7-4ΚΗ & ΑΔΑΜ: 
18REQ003470257) στον ΚΑΕ 1711 του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2018 της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2772 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2916. 

 

47. Την με αρ.  2124/20-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  ΨΧΛ67Λ7-ΞΩΒ) με την 
οποία εγκρίθηκαν: α)η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, β) οι όροι της με αριθμό 4/2018 
διακήρυξης και της περίληψής της, συνολικού προϋπολογισμού 245.854,80 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και γ) δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. 

48.  Η με αρ. 4/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003526030 2018-08-03) με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
62868 του εν λόγω διαγωνισμού. 

49.  Το από 31-08-2018 Εισηγητικό σημείωμα προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή με θέμα διαβίβαση των 
πέντε (5) φυσικών φακέλων των συμμετεχόντων (με αρ. πρωτ. 163282/27-08-2018 της εταιρείας 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε., με αρ. πρωτ. 163291/27-08-2018 της εταιρείας 
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  με αρ. πρωτ. 163734/27-08-2018 της 
εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε., με αρ. πρωτ. 164289/27-08-2018 της 
εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ,  με αρ. πρωτ. 
164551/28-08-2018 της εταιρείας Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.). 

50. Το με αρ. πρωτ. 11/31-08-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 1/31-08-2018 που αφορά στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των πέντε 
συμμετεχόντων εταιρειών: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2018  (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 

 
Στον Πειραιά σήμερα 31-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ.  αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής.   
Η Γραμματέας της επιτροπής Κόλλια Αρχόντω προσεκλήθη αλλά απουσίασε δικαιολογημένα και την θέση 
της πήρε η αναπληρώτρια της, Τσιρίδου Δήμητρα. 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 
Πειραιάς) για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς της Διακήρυξης 04/2018, για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών 
της Π.Ε Πειραιά και Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού  245.854,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη : 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης.   
2. Γραμματέας, κα Τσιρίδου Δήμητρα. 
3. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική.   
4. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία. 
5. Τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος. 
 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με  τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και έχει 
λάβει ως αύξοντα αριθμό α/α 62868. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 
ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27-8-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 31-8-2018 και ώρα 10.00πμ, σύμφωνα με  υπ’ αρ. πρωτ. οικ.154816/03-08-2018 
σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε με το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τα 
διαπιστευτήρια του Προέδρου και της Γραμματέως της (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης),επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό α/α 62868 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 
ήταν χαρακτηρισμένος ως κλειδωμένος και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και 
με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές : 
 

Α/Α Προμηθευτής 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ 

Ο.Ε 24/08/2018 15:01:21 

2 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε 24/08/2018 12:11:48 
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3 Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε 26/08/2018 14:28:16 

4 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 25/08/2018 10:10:26 

5 
ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 27/08/2018 09:37:46 
 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και η γραμματέας  καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα 
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) , προκειμένου να 
αποσφραγιστούν οι προσφορές . Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίστηκαν 
και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι «Τεχνικές Προσφορές» . 
 
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστημα , τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατόπιν η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, το φυσικό αρχείο του διαγωνισμού ήτοι πέντε (5) φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής 
- τεχνικών προσφορών όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω: 
 

Α/Α Προμηθευτής Α.Π. Φυσικού Αρχείου 

1 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε 163291/27-08-2018 

2 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε 163282/27-08-2018 

3 Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε 164551/28-08-2018 

4 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 163734/27-08-2018 

α/α Προμηθευτής Α/Α Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ 

1 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε 108398 

2 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε 107467 

3 Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε 106700 

4 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 107235 

5 
ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 107090 
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5 
ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 164289/28-08-2018 
 

 
 
Μετά την παραλαβή των φυσικών φακέλων,  οι φυσικοί  φάκελοι προσφορών μονογράφησαν  και 
αποσφραγίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Στην συνέχεια μονογράφησαν τα δικαιολογητικά που 
εμπεριέχονταν στους φυσικούς φακέλους. 
 
Αποφασίστηκε ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής. 
 
 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο 
αρχείο της Επιτροπής .                                                                                            
Το με αρ. πρωτ. 19/12-09-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 2/11-09-2018 που αφορά στον έλεγχο των 
δικ/κών και των τεχνικών προσφορών: 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2018  (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 
 
 

Στον Πειραιά σήμερα 11-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε μετά από την με αριθμό πρωτ. 
11α/31-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων (Γρ. Λαμπράκη 
12 Πειραιάς) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  και των τεχνικών προσφορών της διακήρυξης 04/2018, 
με αύξοντα αριθμό συστήματος 62868 για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ 
Πειραιά  και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα μέλη : 
 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης.   
 
2. Γραμματέας, κα Τσιρίδου Δήμητρα (Αναπληρώτρια). 
 
3. Τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος. 
 
4. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική.   
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5. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία.  
 
 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 
Στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (παράρτημα ΙΙ) στην ενότητα  έπιπλα γραφείου περιγράφεται  
μεταξύ άλλων: 
 
Η μετώπη θα είναι της ίδιας ακριβώς κατασκευής και χρώματος με το καπάκι, πάχους 18mm τουλάχιστον 
και θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 3mm και ακτίνας R=3,………. 
Στην διευκρινιστική απάντηση  με αρ. πρωτ 159488/17-08-2018 αναφέρεται ότι:  
Η διάσταση PVC πάχους 3mm τείνει να εγκαταλειφτεί ή έχει  εγκαταλειφτεί από τους προμηθευτές και τους 
κατασκευαστές και έχει αντικατασταθεί από PVC σε διάφορα πάχη (0.8 , 1.0 , 2.0 mm) και από ABS 2 mm. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι: 
στο συγκεκριμένο σημείο στις  τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι, κάποιοι 
αναγράφουν πάχος PVC 2mm  και ακτίνα R=3,  κάποιοι αναγράφουν πάχος PVC 2mm  και ακτίνα R=2, 
κάποιοι αναγράφουν πάχος PVC 3mm  και ακτίνα R=3 και κάποιοι αναγράφουν πάχος PVC 3mm  και 
ακτίνα R=2.  
 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιος αριθμός ή αριθμοί ακτίνας R ή  συνδυασμοί τους γίνονται αποδεκτοί 
από την αρμόδια υπηρεσία για τις τεχνικές προδιαγραφές της 4/2018 διακήρυξης. 
 
Επιπλέον όσον αφορά την εταιρεία με στοιχεία « Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ» στην 
υποβολή του ΤΕΥΔ,  μέρος ΙΙ παράγραφος Β Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους 
οικονομικού φορέα, έχουν αναγράφει όλα τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της όχι όμως στα 
αντίστοιχα πεδία. 
 
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ( διορθώσεις-διευκρινήσεις) βάση του 
άρθρου 102 Ν. 4412/2016 ώστε η επιτροπή να προχωρήσει στη γνωμοδότησή της. 
  
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο 
αρχείο της Επιτροπής . 
 
 
51. Το με αρ. πρωτ. 175079/14-09-2018 διαβιβαστικό του υπομνήματος – παρατηρήσεις για τα δικ/κά 

τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων εταιρειών, της 05-09-2018 της εταιρείας ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε.  προς τον πρόεδρο της επιτροπής. 

52. Το με αρ. πρωτ. 180701/24-09-2018 έγγραφό μας με διαβίβαση του ερωτήματος για διευκρίνιση των 
τεχνικών προδιαγραφών για το έπιπλο γραφείου προς το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. 

53.  Το με αρ. πρωτ. 160363/24-09-2018 έγγραφό μας για συμπλήρωση δικ/κών (ΤΕΥΔ) προς την 
εταιρεία Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ. 

54.  Το με αρ. πρωτ. 183542/25-09-2018 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ με συν/νη τη συμπλήρωση του  ΤΕΥΔ. 

55. Η με αρ. πρωτ. 184771/28-09-2018 απάντηση - διευκρίνιση του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά στο με 
αρ. πρωτ. 180701/24-09-2018 ερώτημά μας. 

56. Η με αρ. πρωτ. 187779/02-10-2018 διαβίβαση του συμπληρωματικού δικ/κού και της διευκρίνισης 
προς τον Πρόεδρο Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

57.  Το με αρ. πρωτ. 27/09-10-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 3/08-10-2018 που αφορά στην εξέταση 
των δικ/κών και των τεχνικών προσφορών, της διόρθωσης του ΤΕΥΔ και της απάντησης του Γρ. 
Αντιπεριφερειάρχη: 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΘΒΖ7Λ7-Χ4Ζ



 

 9 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018  (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 

 
 

Στον Πειραιά σήμερα 08-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε μετά από την με αριθμό 
πρωτ. 24/04-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων (Γρ. Λαμπράκη 
12 Πειραιάς) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  και των τεχνικών προσφορών της διακήρυξης 04/2018, 
με αύξοντα αριθμό συστήματος 62868 για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ 
Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα μέλη : 
 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης.   
 
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχοντούλα. 
 
3. Τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος.  
 
4. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική.   
 
5. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία.  
 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας  υπ΄οψιν: 
 
Το από 05-09-2018 Τεχνικό Υπόμνημα της εταιρείας Μιχάλης Πήχας & Υιοι Ο.Ε έχει να παρατηρήσει τα 
εξής: 
 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSTEMA ΕΠΕ 
 

Σχετικά με τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, στην αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ  υπεύθυνη δήλωση, η 
εταιρεία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους όρους της αριθ. 4/2018 διακήρυξης και επομένως και 
το άρθρο 5 που αφορά τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ( 10 μήνες από  την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού). 

Σχετικά με την αναφορά του υπομνήματος ότι η παραπάνω εταιρεία είναι εμπορική και όχι 
κατασκευαστική,  επισημαίνεται ότι στην αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ της εταιρείας μέρος ΙΙ τμήμα Β 
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(Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) και ειδικότερα στον σκοπό 
αυτής αναφέρεται  μεταξύ επί λέξει: 
«α. η εμπορία  και κατασκευή  επίπλων και πάσης φύσεως εξοπλισμού ……» .  

Η δραστηριότητα της κατασκευής έχει αναγραφεί και σε αλλά σημεία που αναφέρονται στον σκοπό 
της εταιρείας.  
Επιπλέον στο μέρος ΙΙ τμήμα Α του Τ.Ε.Υ.Δ η εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν συμμετέχει στην διαδικασία 
του διαγωνισμού από κοινού με άλλους και στο μέρος ΙΙ τμήμα Γ ότι δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων . 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ 
 
Σχετικά με την αναφορά στην εταιρεία Κ. Παπαναστασίου Α.Ε.Β.Ε η εταιρεία  στο μέρος ΙΙ τμήμα Α 

του Τ.Ε.Υ.Δ δηλώνει ρητά ότι δεν συμμετέχει στην διαδικασία του διαγωνισμού από κοινού με 
άλλους και στο μέρος ΙΙ τμήμα Γ ότι δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων.  
 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επισημάνσεις του υπομνήματος πιστοποιητικά ISO, χρωματολόγιο, μη 
επακριβής περιγραφή των επίπλων στις κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ISO που 
δεν είναι σε μορφή pdf, είναι στοιχεία που δεν εξετάζονται στην παρών στάδιο του διαγωνισμού αλλά 
στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της αναδόχου εταιρείας.  

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή στην παρούσα φάση του διαγωνισμού δέχεται όσα έχουν δηλώσει οι 
διαγωνιζόμενοι στις υπεύθυνες δηλώσεις τους (αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης 4/2018) και στα 
έντυπα του Τ.Ε.ΥΔ που είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία είναι δεσμευτικά και η μη 
επαλήθευσή τους επισύρουν ποινή αποκλεισμού και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 

 
Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή της εταιρείας Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ στο σύστημα του 

ΕΣΗΔΗΣ εμφανίζει το μήνυμα «τουλάχιστον μια υπογραφή έχει πρόβλημα». 
 Η επιτροπή επικοινώνησε  με τη Δ/νση Πληροφορικής της Π.Ε Πειραιών & Νήσων όπου διευκρινίστηκε ότι 
στην ιστοσελίδα της Υ.Α.Π. ( Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής) δίνεται απάντηση: 

Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο μήνυμα το εμφανίζει λόγω προστασίας ως προς 
ποιους θεωρεί ο εκάστοτε υπολογιστής ως αξιόπιστη αρχή για τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Επιπλέον 
στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων προκύπτει ότι το 
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε που είναι ο πάροχος του ψηφιακού πιστοποιητικού είναι πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΕΤΤ.   Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα 
αμφισβήτησης των ψηφιακών υπογραφών της εταιρείας στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

Επιπλέον η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν: 
 

 Το με αρ. πρωτ. 184771/28-09-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφεριάρχη Πειραιώς με θέμα « 
Διευκρινήσεις επί του 180701/24-09-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Πειραιά και 
συγκεκριμένα ότι «οι αναφερόμενες διαφοροποιήσεις είναι εντός των εύλογων κατασκευαστικών 
ανοχών ως προς τις διαστάσεις και μπορούν να γίνουν όλες αποδεκτές .» 

 Τις διόρθωσεις στοιχείων στο Τ.Ε.Υ.Δ της Εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. 

 
Γνωμοδοτεί ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές για τις ακόλουθες εταιρείες . 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Προμηθευτής Α/Α Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ 

1 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε 108398 

2 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Π.Ε 107467 

3 Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε 106700 

4 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 107235 

5 
ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 107090 
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο 
αρχείο της Επιτροπής . 
 
 
58. Η με αρ. πρωτ. 192359/09-10-2018 πρόσκλησή μας προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

για την Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 10:00π.μ. για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών.  

59. Η με αρ. πρωτ. 192130/09-10-2018 πρόσκλησή μας μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους πέντε συμμετέχοντες για 
τις 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών.  

60. Το με αρ. πρωτ. 30/11-10-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 4/11-10-2018 που αφορά στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των πέντε συμμετεχόντων και 
την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη: 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018) 

 
Στον Πειραιά σήμερα 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ.  αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής.   
Η Επιτροπή συνεδρίασε με τέσσερα τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος λόγω δικαιολογημένης 
απουσίας του τακτικού μέλους Παπαδοπούλου Ευαγγελίας, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. 
Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς) για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των 
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με αρ. Διακήρυξης 
04/2018 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 62868, για την Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών 
της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ συνολικού προϋπολογισμού, 198.270,00€ πλέον 
ΦΠΑ (245.854,80€ συμπ. ΦΠΑ). 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη : 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης   
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχόντω   
3. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική 
4. Τακτικό μέλος, κος. Σωτηρόπουλος Ευάγγελος   
5. Αναπληρωματικό μέλος, κα Λαδέα Γεωργία  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με  τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και έχει 
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λάβει ως αριθμό  συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ 62868. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27-08-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών είναι η 11-10-2018 και ώρα 10.00πμ, σύμφωνα με  το υπ’ αρ. πρωτ. 
192352/09-10-2018 σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε με το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τα 
διαπιστευτήρια του Προέδρου και της Γραμματέως της (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό α/α 62868 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 
ως κλειδωμένος. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και η γραμματέας  καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) , προκειμένου να 
αποσφραγιστούν οι προσφορές . Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίστηκαν 
και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι (υπο) φάκελοι «Οικονομικές προσφορές» . 
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις οικονομικές προσφορές και λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που 
διέπει το διαγωνισμό παρατηρεί τα κάτωθι : 

 Οι οικονομικές προσφορές κατατάσσονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως προς την πιο 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:    

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

117.084,00 € 

2 Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε. 139.960,00 € 

3 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΕΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

167.950,00 € 

4 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 179.339,00 € 

5 
ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

194.760,00 € 

 
 Σύμφωνα με την διακήρυξη «οι τιμές του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος V θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως». Στις προσφορές των 
εταιρειών «Δ. ΚΑΙ Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.», «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ» 
και «ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ» δεν 
αναγράφεται ολογράφως η προσφερόμενη τιμή. Ωστόσο αναγράφονται ολογράφως στις 
οικονομικές προσφορές που παράγει το σύστημα και βάση του άρθρου 4 της διακήρυξης δεν 
χαρακτηρίζονται ως «απαράδεκτες» διότι προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.   

Η εταιρεία «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» λαμβάνει την 1η θέση κατάταξης 
(μειοδότης) βάσει της προσφερόμενης τιμής αντί του ποσού των 117.084,00 άνευ ΦΠΑ (όπως εμφανίζεται 
στην οικονομική προσφορά της εταιρείας), η προσφορά της είναι πλήρης σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης και γνωμοδοτεί υπέρ της ως προσωρινού μειοδότη. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο 
αρχείο της Επιτροπής . 
Κατόπιν των ανωτέρω:  

 
Η  υπηρεσία  εισηγείται   

      
στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
 

Την έγκριση ή μη των Πρακτικών 1, 2, 3 & 4 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αφορούν τον 
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων του νέου κτιρίου, στο 
οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.854,80 € 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και την ανάδειξη της εταιρείας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.»  ως προσωρινού αναδόχου.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
Ομόφωνα  αποφασίζει 

Την έγκριση των Πρακτικών 1, 2, 3 & 4 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αφορούν τον ηλεκτρονικό 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων του νέου κτιρίου, στο οποίο 
πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.854,80 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και την ανάδειξη της εταιρείας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.»  ως προσωρινού αναδόχου.  

 
 

 Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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