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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 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3585/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 36ο  

Έγκριση Πρακτικού 3/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά τον 
έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης  της Δ/ξης 1/2018 του 1ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας 
Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλ.π.) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 234516/29-11-2018 στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικώνοργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014). 

7.  Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

9. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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». 

11.  Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

12. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ τ.Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.20977/2007 (ΦΕΚ 
τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αρ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ τ. Β΄1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

13.  Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 
14.  Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 
16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
17.  Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

18.  Την υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

19. Την με αρ. πρωτ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

20. Την υπ’ αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

21.  Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. Το με αρ.πρωτ.8419/14-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτοδ/σης Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ Τμήμα 
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Περιουσίας σχετικά με τις δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ καθώς 
και την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών. 

23. Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (άρθρο 1, παρ.3). 

24. Την υπ’αρ.4367 απόφαση (ΦΕΚ 174/τ. Β’/21-2-2001) και ειδικότερα της παρ.3 στην οποία 
προσδιορίζεται η έννοια των λειτουργικών δαπανών του αρθ.1 παρ.3 του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 
145/τ Α) όπου εντάσσονται όλες οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας όπως: τηλεφωνικά και 
ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση, καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές υλικών, 
προμήθειες κ.λπ.  

25.  Την υπ’ αρ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

26.  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

27. Την υπ’ αρ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9),125/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ), 284/2017 
(ΑΔΑ:ΩΩ247Λ7-0Χ7) αποφάσεις Π.Σ. της Π.Α. με τις οποίες εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και το 
σύνολο της δαπάνης που θα διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής για την ικανοποίηση του 
ανωτέρω αιτήματος καθώς και την υπ’ αρ. 424/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
«Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018». 

28. Την υπ’ αρ.425/2017 απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός τη Π.Α. για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την υπ’ αρ.105159/36993/29-12-
2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. 
Δ/νση Διοίκησης, με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Π.Α. 

29. Την απόφαση 177/2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΗ27Λ7-ΓΡΞ) έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.213.999,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για 
την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας 
Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για τα τρία (3) έτη. 

30.  Τις  υπ’αρ.πρωτ.3226/03-012018 (ΑΔΑ:625Ρ7Λ7-ΥΦΟ) και υπ’αρ.πρωτ. 3221/03-01-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΨΙΤ7Λ7-ΕΙΘ) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

31. Την με αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-O17) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

32. Την υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξη για την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλ.π.) για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/σεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη. 

33. Τις υπ’αρ.819/2018 (ΑΔΑ: 63ΜΩ7Λ7-Ψ0Π) & 971/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΔ57Λ7-39Ν) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκαν στο ΔΣΑ Οικονομικοί Φορείς. 

34. Την υπ’ αρ. 916/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΑΓΕ7Λ7-ΓΧ3) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης 1/2018. 

35. Την υπ’αρ.1/2018 Δ/ξη του  1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ 
Πειραιά και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/σεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αρμοδιότητας της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής. 

36. Την υπ’αρ.1244/2018 (ΑΔΑ:6ΜΟΓ7Λ7-ΥΦ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
του Πρακτικού 1/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε Πειραιά. 

37. Την υπ’αρ.1799/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΚΕ7Λ7-3ΝΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

38. Το υπ’αρ.πρωτ.66420/08-11-2018 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε 
στη Υπηρεσία μας η 362/2018 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου. 
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39. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ.222708/09-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους οριστικούς 
μειοδότες σχετικά με την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

40. Το υπ’αρ.πρωτ.225904/23-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαβίβαση των φακέλων επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’αρ.1/2018 Διακ/ξης.   

41. Το κάτωθι πρακτικό 3/2018 της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της  Π.Ε. 
Πειραιά. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018) 
 

Στον Πειραιά σήμερα 28-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε μετά από τη με αριθμό 
πρωτ. 43/26-11-2018 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 Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-
16, Πειραιάς) για την σύνταξη πρακτικού ύστερα από την προσκόμιση επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (έγγραφο Δνσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά με ΑΠ 225904/23-11-2018) 
του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 56355, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τους κάτωθι 
προμηθευτές:  
 

α/α Προμηθευτής 

Α/Α 
Προσφο
ράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

Αρ. πρωτ. 
Δ/νσης 

Οικονομικών 
ΠΕ Πειραιά 

1 ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 95880 99384/23-05-2018 

2 ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ 95982 
103678/29-05-

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη : 
 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης   
 
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχόντω 
 
3. Τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος 
 
4. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική   
 
5. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία  
 
Η επιτροπή αφού εξέτασε: 
 τα στοιχεία και τα λοιπά επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των φακέλων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των υποψήφιων προμηθευτών, 
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 τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
 τις προδιαγραφές του σταδίου κατακύρωσης της Διακήρυξης που διέπει τον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, 
 το με αρ. πρωτ:  66420/8-11-2018 έγγραφο του Ελεγκτικού συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η 

362/2018 πράξη του ΣΤ΄κλιμακίου. 
 την υπ΄ αριθ 1799/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
 τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, 

 
Διαπιστώνει την ορθότητα των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών 
μειοδοτών της διακήρυξης 1/2018, στο πλαίσιο της Εφαρμογής  Δυναμικού Συστήματος Αγορών  της 
Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κτλ.) 
σύμφωνα με την απόφαση 1799/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΚΕ7Λ7-3ΝΣ) της οικονομικής επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
  
 
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 . 

Η  υπηρεσία  εισηγείται         

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής  να αποφασίσει : 
Την έγκριση ή μη του Πρακτικού 3/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά 
που αφορά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης  της Δ/ξης 1/2018 του 
1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 
της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα 
κλ.π. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση του Πρακτικού 3/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά 
που αφορά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης  της Δ/ξης 1/2018 του 
1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 
της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα 
κλ.π. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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