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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2241/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
26-08-2019. 
 

Θέμα 31ο   

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 64/2019 Πρακτικού της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που αφορά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του «Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού για την κάλυψη των 
αναγκών, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 
και των παράλληλων εκδηλώσεων ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019 & 2020, προϋπολογισμού 
852.176,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης έως 8% για το έτος 
2020»-Διακήρυξη 8/2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Μεταξά Ειρήνη 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει       

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει.    

4. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. 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 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

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

7. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες».     
9. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί μεταβίβασης 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 τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 222410/9.11.2018 όμοια. 

11. Την υπ. αρ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την  υπ.αρ. 111063/35236/2-1-2019 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.  
Την υπ. αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 
2019, και τα αριθμ. 31329/8949/2.4.2019 & 62445/1.7.2019 έγγραφα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τα οποία επικυρώθηκαν οι αριθμ. 73/2019 &162/2019 αποφάσεις σχετικά 
με την 1η & 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού, αντίστοιχα, της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019.  

12. Την υπ’ αρ. 31/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΤΞ7Λ7-ΤΧΠ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη 
συνδιοργάνωση με ΣΕΓΑΣ  του Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας και των παράλληλων 
εκδηλώσεων ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019-2020 με επιπρόσθετη προαίρεση για αύξηση του 
ποσού κατά 8% για το 2020,  ποσού 828.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

13. Τα με ημερομηνία 24/4/2019 & 2/5/2019 (αριθμ. πρωτ. της Υπηρεσία μας 150614/3.5.2019) 
mail του Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε Θέματα Αθλητισμού με το 
οποίο διαβιβάσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διοργάνωση του  
Αυθεντικού Μαραθωνίου και των παράλληλων εκδηλώσεων για το έτος 2019. 

14. Την υπ. αρ. απόφαση  1194/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΧΖ7Λ7-ΧΚΣ) της Οικονομικής επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 861.744,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 8% για το έτος 2020, για την 
κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου Αθήνας και των παράλληλων εκδηλώσεων για τα έτη 2019-2020   
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15. Την υπ΄ αρ. πρωτ.165982/8.5.2019 (ΑΔΑ:Ω2Λ17Λ7-ΣΦ6–ΑΔΑΜ:19REQ004908669 2019-05-
08)  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

16. Την αρ. 1293/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6EK47Λ7-ΓO6) σχετικά με την 
έγκριση όρων της παρούσας διακήρυξης  

17. Τα υπ’ αρ. 280716 & 280726/12.6.19 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την παροχή 
διευκρινήσεων   

18. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 24/6/2019 και υποβλήθηκαν 16 προσφορές  
19. Την αρ. 1753/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΩΡΜ7Λ7-5ΡΦ)  σχετικά με 

την ανάδειξη μειοδοτών, την αναβολή λήψης απόφασης  για την Ομάδα 12 (Υπηρεσίες 
Τροφοδοσίας) και την επανάληψη του διαγωνισμού για την ομάδα 13 ( Ενοικίαση 
Κιγκλιδωμάτων Περίφραξης). 

20. Την αρ. 1937/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ : ΨΣΠΜ7Λ7-ΕΩΣ) σχετικά με 
την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ» και την ανάδειξη ως 
μειοδότρια για την ΟΜΑΔΑ 12 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» την εταιρία  «TROSER AE»   

21. Το με αρ. 64/2019 πρακτικό της  πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις ομάδες 
1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και 
έχει ως εξής : 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  64 
Στην Αθήνα σήμερα 06-08-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019, η οποία συγκροτήθηκε με την ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 90/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Αν. Πρόεδρος Άννα Παναρέτου, τα μέλη : Ευαγγελία  Φίλη , 
Ιωακείμ Φουστέρης και Βασίλειος Καρδαμάκης  
 Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα: Ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 
με αρ. 8/2019 Διακήρυξης που αφορά τον «Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό 
διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ 
του Μαραθωνίου Αθήνας και των παραλλήλων εκδηλώσεων Σ.Ε.Γ.Α.Σ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019-
2020.  
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 τη Διακήρυξη 8/2019 

 το υπ. αρ. πρωτ. 408999/23.07.2019 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς τους 
προσωρινούς μειοδότες με το οποίο τους καλούσε να υποβάλουν τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 7 της Διακήρυξης 8/2019. 

 το υπ. αρ. πρωτ. 410676/24-07-19 έγγραφο του Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικ/κών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή,  

 Την υπ. αριθ. 1753/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή τους φακέλους των κάτωθι συμμετεχόντων:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Αριθμός  πρωτοκόλλου 

φυσικού φακέλου 
ΟΜΑΔΑ 

1 ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 420561/26-07-2019 ΟΜΑΔΑ 1 

2 SMILEACADIMOS IKE. 423667/29-07-2019 ΟΜΑΔΑ  2 
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3 BALLAS PROMOTION ΜΟΝ. ΙΚΕ 
442243 & 442256/02-08-

2019 
ΟΜΑΔΑ 3 

4 
ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ OLOGRAMMA 

PALS 
440200/02-08-2019 ΟΜΑΔΑ 4 

5 
EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 

 

4222131/26-07-2019 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

6 
ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ 
432503/31-07-2019 ΟΜΑΔΑ 6 

7 
ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 

ΟΕ 
441216/02-08-2019 ΟΜΑΔΑ  7 

8 
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χ.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Α.Ε. 
427432/30-07-2019 ΟΜΑΔΑ 8 

9 
CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ 
415343/25-07-2019 ΟΜΑΔΑ 9  

10 
CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ 
415343/25-07-2019 ΟΜΑΔΑ 10 

11 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ 436699/01-08-2019 ΟΜΑΔΑ 11 

 

Α) Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή διαπίστωσε πως τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης στους ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους των άνω συμμετεχόντων ήταν 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 8/2019 και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση των 

δικαιολογητικών των κάτωθι συμμετεχόντων:  

Για την ΟΜΑΔΑ 1 στην εταιρία  ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ  

Για την ΟΜΑΔΑ 2 στην εταιρία SMILEACADIMOS IKE. 

Για την ΟΜΑΔΑ 3 στην εταιρία BALLAS PROMOTION ΜΟΝ. ΙΚΕ 

Για την ΟΜΑΔΑ 6 στην εταιρία ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ 

Για την ΟΜΑΔΑ 7 στην εταιρία ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΟΕ 

Για την ΟΜΑΔΑ 8 στην εταιρία ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χ.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε  

Για την ΟΜΑΔΑ 9 και την  ΟΜΑΔΑ 10 στην εταιρία CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ  

Β) Για τους λοιπούς τρεις (3) οικονομικούς φορείς διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις :  

 ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ OLOGRAMMA PALS (Ομάδα 4) ΔΕΝ προσκομίσθηκαν : 

1. Η Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του οικονομικού φορέα κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ούτε σε έντυπη μορφή , ούτε εντοπίσθηκε το  
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ηλεκτρονικό αρχείο (Παράρτημα 1 , άρθρο 7 , περίπτωση 2 , εδάφιο 2 της 

Διακήρυξης ) 

2. Η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του οικονομικού φορέα κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ούτε σε έντυπη μορφή , ούτε εντοπίσθηκε το  

ηλεκτρονικό αρχείο (Παράρτημα 1 , άρθρο 7 , περίπτωση 2 , εδάφιο 2 της 

Διακήρυξης ) 

 EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (Ομάδα 5) ΔΕΝ προσκομίσθηκε σε 

έντυπη μορφή η Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, η 

οποία ήταν κατατεθειμένη σε ηλεκτρονική μορφή.  

 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ (Ομάδα 11) δεν προσκομίσθηκαν : 

1. Η Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του οικονομικού φορέα κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ούτε σε έντυπη μορφή , ούτε εντοπίσθηκε το  

ηλεκτρονικό αρχείο  (Παράρτημα 1 , άρθρο 7 , περίπτωση 2 , εδάφιο 2 της 

Διακήρυξης ) 

2. Η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του οικονομικού φορέα κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ούτε σε έντυπη μορφή , ούτε ούτε εντοπίσθηκε το  

ηλεκτρονικό αρχείο  (Παράρτημα 1, άρθρο 7 , περίπτωση 2 , εδάφιο 2 της 

Διακήρυξης). 

 

       Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ως εξής:  

1. Για τον  Οικονομικό Φορέα EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (Ομάδα 

5), όπως προσκομίσει σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του,  

2. Για τους άλλους δύο οικονομικούς φορείς , ήτοι τον Οικονομικό Φορέα ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ OLOGRAMMA PALS (Ομάδα 4) και τον Οικονομικό Φορέα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΟΝ. ΙΚΕ (Ομάδα 11) την απόρριψη της προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 

του Παραρτήματος 1σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο 2 της Διακήρυξης.  

Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

22.  Τον επανέλεγχο του φακέλου του Διαγωνισμού από την Υπηρεσία μας μετά τη λήψη του 

ανωτέρω Πρακτικού, όπου διαπιστώθηκε :  

i) Ο οικονομικός φορέας «EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΟΝ. ΕΠΕ» δεν 

κατέθεσε την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 5 του αρ. 7 της Διακήρυξης, περί επιβολής ή μη 

προστίμου τα δύο τελευταία έτη, από τη Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και Συντονισμού 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση είχε καταθέσει μαζί 

με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτή γιατί α) δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένη και β) δεν πληροί την απαίτηση του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την 

οποία οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει 

να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Συνεπώς η προσφορά του Οικονομικού Φορέα  «EXPOFORM 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΟΝ. ΕΠΕ» πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με την παράγρ. 4 

του άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 
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ii) Ο οικονομικός φορέας «ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ OLOGRAMMA PALS» δεν υπέβαλλε 

φορολογική και ασφαλιστική Ενημερότητα που να καλύπτουν το χρονικό σημείο της 

υποβολής της προσφοράς του, όπως  ορίζει επί ποινή απόρριψης η Διακήρυξη και επίσης δεν 

υπέβαλλε τα πιστοποιητικά της  παρ. 3 του άρθρου 7 της Διακήρυξης περί μη πτώχευσης 

εκκαθάρισης κλπ,  παρά μόνο αντίγραφο αριθμού  πρωτοκόλλου για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού μη πτώχευσης.  Συνεπώς η προσφορά του Οικονομικού Φορέα  

«ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ OLOGRAMMA PALS» πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με την 

παράγρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 

iii) Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ ΙΚΕ» δεν υπέβαλλε φορολογική 

και ασφαλιστική Ενημερότητα που να καλύπτουν το χρονικό σημείο της υποβολής της 

προσφοράς του, όπως  ορίζει επί ποινή απόρριψης η Διακήρυξη. Συνεπώς η προσφορά του 

Οικονομικού Φορέα  «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ ΙΚΕ» πρέπει να απορριφθεί, 

σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 

  
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Τη λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 64/2018 Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον 
«Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών, στο 
πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας και 
των παράλληλων εκδηλώσεων ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019 & 2020, προϋπολογισμού 
852.176,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης έως 8% για το 
έτος 2020»-Διακήρυξη 8/2019  και συγκεκριμένα :  
 
Α)  την κατακύρωση του διαγωνισμού ως εξής :   
 

 για την ΟΜΑΔΑ 1- «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIBS)», την κατακύρωση   
στην εταιρία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ», στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς 13.335,00 € πλέον ΦΠΑ ή 16.535,40 € με ΦΠΑ  

 

 για την ΟΜΑΔΑ 2: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», την κατακύρωση  στην 
εταιρία «SMILEACADIMOS IKE», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 78.225,80 € 
πλέον ΦΠΑ ή 96.999,99 € με ΦΠΑ 

 

 για την ΟΜΑΔΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ JACKETS» την κατακύρωση  στην 
εταιρία «BALLAS PROMPTION IKE» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 43.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ ή 53.320,00 € με ΦΠΑ   

 

 Για την ΟΜΑΔΑ 6 :«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ» την κατακύρωση  στην εταιρία «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 58.064,51 € πλέον ΦΠΑ ή 
71.999,99 € με ΦΠΑ   

 

 Για την ΟΜΑΔΑ 7 «ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΙΜΣ-ΣΕΓΑΣ-ΑΜΑ» την 
κατακύρωση   στην εταιρία «ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ  ΟΕ» στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 6.490,00 € πλέον ΦΠΑ ή  8.047,60 € με ΦΠΑ 

 

 Για την ΟΜΑΔΑ 8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» την κατακύρωση  στην 
εταιρία «ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χ. –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ» στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς 2.020,00 € πλέον ΦΠΑ ή  2.504,80 € με ΦΠΑ 

 

 Για την ΟΜΑΔΑ 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ» την 
κατακύρωση   στην εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE 
» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 2.100,00 € πλέον ΦΠΑ ή  2.604,00 € με ΦΠΑ 
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 Για την ΟΜΑΔΑ 10 «ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΣΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ» μειοδότρια αναδεικνύεται η 
εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 4.750,00 € πλέον ΦΠΑ ή  5.890,00 € με ΦΠΑ.    

 
 
Καθώς θα υπογραφούν Συμβάσεις διετούς διάρκειας, οι εν λόγω τιμές των οικονομικών 
προσφορών θα παραμείνουν σταθερές και για το δεύτερο έτος της Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη 
του δικαιώματος προαίρεσης 8% που έχει προβλεφθεί για το έτος 2020.  
 
 

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
OLOGRAMMA PALS» για την ΟΜΑΔΑ 4: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», κατά το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 4412, καθώς δεν προσκόμισε στα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρονικό 
διάστημα υποβολής των προσφορών, καθώς και τα δικαιολογητικά μη πτώχευσης, 
εκκαθάρισης κλπ, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 της Διακήρυξης και την 
ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία είναι η 
επόμενη στη σειρά μειοδοσίας.  
 
Γ) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την ΟΜΑΔΑ 5 : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΝΤΩΝ – ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ κλπ», κατά 
το αρ. 103 παρ. 4 του Ν.4412, καθώς δεν υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση που  να καλύπτει την 
απαίτηση της παραγρ. 5 του άρθρου 7 της Διακήρυξης. Για την εν λόγω ΟΜΑΔΑ δεν έχει 
κατατεθεί άλλη προσφορά και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. 
 
Δ) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ 
ΙΚΕ» για την ΟΜΑΔΑ 11 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ», κατά το άρθρο 103 παρ. 4 
του Ν. 4412, καθώς δεν προσκόμισε στα  δικαιολογητικά κατακύρωσης, φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των προσφορών και την 
ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρίας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ ΙΚΕ», η οποία είναι η επόμενη 
στη σειρά μειοδοσίας.  
 
Ε) Την επανάληψη του Διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ 5 : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΝΤΩΝ – ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ 
κλπ». 

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

 

επί του υπ’ αρ. 64/2018 Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον «Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, 
ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με τον 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας και των παράλληλων εκδηλώσεων 
ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019 & 2020, προϋπολογισμού 852.176,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης έως 8% για το έτος 2020»-Διακήρυξη 8/2019, ως 
ακολούθως:  
 
Α)  την κατακύρωση του διαγωνισμού ως εξής :   

 για την ΟΜΑΔΑ 1- «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIBS)», την κατακύρωση   
στην εταιρία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ», στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς 13.335,00 € πλέον ΦΠΑ ή 16.535,40 € με ΦΠΑ  

 για την ΟΜΑΔΑ 2: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», την κατακύρωση  στην 
εταιρία «SMILEACADIMOS IKE», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 78.225,80 € 
πλέον ΦΠΑ ή 96.999,99 € με ΦΠΑ 

 για την ΟΜΑΔΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ JACKETS» την κατακύρωση  στην 
εταιρία «BALLAS PROMPTION IKE» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 43.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ ή 53.320,00 € με ΦΠΑ   
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 Για την ΟΜΑΔΑ 6 :«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ» την κατακύρωση  στην εταιρία «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 58.064,51 € πλέον ΦΠΑ ή 
71.999,99 € με ΦΠΑ   

 Για την ΟΜΑΔΑ 7 «ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΙΜΣ-ΣΕΓΑΣ-ΑΜΑ» την 
κατακύρωση   στην εταιρία «ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ  ΟΕ» στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 6.490,00 € πλέον ΦΠΑ ή  8.047,60 € με ΦΠΑ 

 Για την ΟΜΑΔΑ 8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» την κατακύρωση  στην 
εταιρία «ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χ. –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ» στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς 2.020,00 € πλέον ΦΠΑ ή  2.504,80 € με ΦΠΑ 

 Για την ΟΜΑΔΑ 9 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ» την 
κατακύρωση   στην εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE 
» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 2.100,00 € πλέον ΦΠΑ ή  2.604,00 € με ΦΠΑ 

 Για την ΟΜΑΔΑ 10 «ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΣΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ» μειοδότρια αναδεικνύεται η 
εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 4.750,00 € πλέον ΦΠΑ ή  5.890,00 € με ΦΠΑ.    

Καθώς θα υπογραφούν Συμβάσεις διετούς διάρκειας, οι εν λόγω τιμές των οικονομικών 
προσφορών θα παραμείνουν σταθερές και για το δεύτερο έτος της Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη 
του δικαιώματος προαίρεσης 8% που έχει προβλεφθεί για το έτος 2020.  
 

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
OLOGRAMMA PALS» για την ΟΜΑΔΑ 4: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», κατά το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 4412, καθώς δεν προσκόμισε στα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρονικό 
διάστημα υποβολής των προσφορών, καθώς και τα δικαιολογητικά μη πτώχευσης, 
εκκαθάρισης κλπ, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 της Διακήρυξης και την 
ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία είναι η 
επόμενη στη σειρά μειοδοσίας.  
 
Γ) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την ΟΜΑΔΑ 5 : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΝΤΩΝ – ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ κλπ», κατά 
το αρ. 103 παρ. 4 του Ν.4412, καθώς δεν υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση που  να καλύπτει την 
απαίτηση της παραγρ. 5 του άρθρου 7 της Διακήρυξης. Για την εν λόγω ΟΜΑΔΑ δεν έχει 
κατατεθεί άλλη προσφορά και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. 
 
Δ) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ 
ΙΚΕ» για την ΟΜΑΔΑ 11 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ», κατά το άρθρο 103 παρ. 4 
του Ν. 4412, καθώς δεν προσκόμισε στα  δικαιολογητικά κατακύρωσης, φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των προσφορών και την 
ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρίας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ ΙΚΕ», η οποία είναι η επόμενη 
στη σειρά μειοδοσίας.  
 
Ε) Την επανάληψη του Διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ 5 : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΝΤΩΝ – ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ 
κλπ». 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 

 

ΑΔΑ: Ψ3487Λ7-9Α2


		2019-08-30T12:34:51+0300
	Athens




