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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. 2271/2019 
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 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα: «Προμήθεια τεσσάρων(4) πολυμηχανημάτων (λειτουργιών 
διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax με τα αναλώσιμά τους , οχτώ(8) scanner   με τα αναλώσιμά 
τους(toner) για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών  για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στην  Περιφέρεια Αττικής,   ενός (1) σαρωτή Α3 για τις 
ανάγκες της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και  ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες 
της Δνσης Χωρικού Σχεδιασμού, συνολικού προϋπολογισμού 55.760,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

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

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία 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 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
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καθώς ο παραπάνω εξοπλισμός  είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση  και λειτουργία του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στην  Περιφέρεια Αττικής, 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. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 
93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση τα Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ               [Πρόγραμμα                  « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ. 

4. 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 την 
υπ΄αρ.66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β΄3051/5-9-2017) και ισχύει. 

5. 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». 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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.» 

9. 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. 

10. Το Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα 
του Ν. 4412/2016. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
12. 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. 

13. Την υπ’αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019». 

14. Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019, καθώς και την υπ΄αρ. 73/2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής , Οικονομικού έτους 2019». 
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15. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/02.01.2019 και 31329/8949/002.04.2019 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός και 1η 
αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.    

16. Το γεγονός ότι η προμήθεια των τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων με τα αναλώσιμά τους, 
οχτώ (8) scanner για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής , είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την εγκατάσταση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ»   ενός (1) σαρωτή Α3 για τις 
ανάγκες της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και  ενός (1) σαρωτή Α0 για τις 
ανάγκες της Δνσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών. Συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια 
Αττικής καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς. 

17. Τις υπ’ αρ.:α). την υπ΄ 3166/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΑΑ7Λ7-
ΥΧΛ ΑΔΑΜ: 18REQ003945260) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
πίστωσης συνολικού ποσού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια 
τεσσάρων  (4) πολυμηχανημάτων και τα   αναλώσιμά τους (toner)  για την κάλυψη άμεσων 
αναγκών υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. β). την υπ΄ 
3166/2018Συμπληρωματική  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΔ37Λ7-ΥΓΣ 
ΑΔΑΜ: 18REQ005162964) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης 
συνολικού ποσού 3680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια τεσσάρων  (4) 
πολυμηχανημάτων και τα   αναλώσιμά τους (toner)  για την κάλυψη άμεσων αναγκών 
υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.γ).Την υπ΄αριθμ. 
1515/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΔ37Λ7-ΥΓΣ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 3.680,00€ συμ/νου 
ΦΠΑ για την προμήθεια τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων και αναλώσιμά τους (toner) για 
την κάλυψη άμεσων αναγκών υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής,γ) 
3613/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΘΩΛ7-Ο6Χ ΑΔΑΜ: 
18REQ004117559) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης 
συνολικού ποσού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια οχτώ  (8) 
scanner και τα   αναλώσιμά τους (toner)  για τις του Αυτοτελές Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας. δ). 385/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΩΝ677Λ7-ΕΤΦ ΑΔΑΜ: 19REQ004451535) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης συνολικού ποσού 32.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  για την 
προμήθεια α).είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» β). ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της Δνσης 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, γ). ενός (1) σαρωτή Α0για τις ανάγκες της Δνσης 
Χωρικού Σχεδιασμού. 

18. Τις υπ’ αρ. πρωτ.α). 222188/09-11-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΩΓ377Λ7-506 & ΑΔΑΜ: 18REQ003989049) καθώς και την υπ΄αριθμ. 3182/1 /03-01-2019 
επικαιροποιημένη απόφασή της, β) την υπ΄αριθμ. 323521/26-06-2019 απόφαση ανάληψης 
δαπάνης ΑΔΑ: 6Ε9Φ7Λ7-ΤΝΞ ΑΔΑΜ: 19REQ005178839 γ). 253394/17-12-2018  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΟΙΥ7Λ7-Α3Ρ & ΑΔΑΜ: 19REQ004223627) καθώς και την 
υπ΄ αριθμ. 3056/2/03-01-2019 επικαιροποιημένη απόφασή της , δ). 69314/07-03-2019  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛ3Γ7Λ7-1ΧΙ& ΑΔΑΜ: 19REQ004581194). 

19.  Την υπ’ αριθ. 727/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑ : ΩΣΩΞ7Λ7-Κ6Ο). 

20.  Την υπ’ αρ. 1147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής και οι όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 
ΩΡ2Ο7Λ7-ΩΨΑ). 

21. Την υπ’ αρ. 1147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής και οι όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 
ΩΡ2Ο7Λ7-ΩΨΑ). 

22.  Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 457354/08-08-2019 Διακήρυξη  Επαναληπτικού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 

23. Το υπ΄ αρ. 36 /2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο: 
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     24. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 
θέμα: «Προμήθεια τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων (λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή 
σαρωτή fax  με τα αναλώσιμά τους, οχτώ (8) scanner   με τα αναλώσιμά τους (toner)   για 
την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και ενός (1) σαρωτή Α0 για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

 

 Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε ο εξής ένας (1) φάκελος: 
 

 «ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και δ.τ. MULTIFUNCTION»               
 
Η  ανωτέρω προσφορά, κατατέθηκε εμπρόθεσμα και η Επιτροπή προχώρησε στη 

μονογραφή του κυρίως φακέλου της προσφοράς, η οποία ήταν και η μοναδική προσφορά 
συμμετοχής που κατατέθηκε στον παρόντα διαγωνισμό και στην αποσφράγισή της.  

 Εν συνεχεία, μονόγραψε το φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το φάκελο της  
Τεχνικής  Προσφοράς  ανά φύλλο. 
              Εφόσον διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της παραπάνω εταιρείας ήταν πλήρης και 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε και μονόγραψε την οικονομική προσφορά ανά 
φύλλο και  διαπίστωσε ότι αυτή  καλύπτει την προϋπόθεση που τίθεται από τη διακήρυξη.  
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Αναλυτικότερα: 
                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

         Α/Α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Καθαρή 
Αξία (€) 

ΦΠΑ (€) 
Τελική Αξία  
      (€) 

       1 

Ricoh Gestetner IM C2000 
Colour+ 2 σετ αναλωσίμων 

εκτύπωσης έκαστος πέραν του 
εγκατεστημένου 

2 2.280,00 € 4.560,00 € 
1.094,40 

€ 
5.654,40 € 

     2 

Ricoh Gestetner IM C3000 
Colour+ 2 σετ toner 

τουλάχιστον 6000 σελίδων 
έκαστο πέραν του 
εγκατεστημένου 

1 3.514,00 € 3.514,00 € 843,36 € 4.357,36 € 

  3 
Ricoh Gestetner MP3555SP+ 

3 τμχ γνήσια toner  
1 2.860,00 € 2.860,00 € 686,40 € 3.546,40 € 

  4 EPSON Workforce DS-780N  8 508,80 € 4.070,40 € 976,90 € 5.047,30 € 

  5 EPSON Workforce DS-780N  25 508,80 € 12.720,00 € 
3.052,80 

€ 
15.772,80 € 

 6 Epson Workforce DS-60000N 1 3.198,00 € 3.198,00 € 767,52 € 3.965,52 € 

  7 
 Contex Scanner SD One 36 

MF 
1 4.998,00 € 4.998,00 € 

1.199,52 
€ 

6.197,52 € 

Συνολική Αξία 35.920,40 € 
8.620,90 

€ 
      44.541,30 € 
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α)η προσφερόμενη τιμή για τα τέσσερα (4) πολυμηχανήματα (λειτουργιών διαδικτυακού 
εκτυπωτή σαρωτή fax με τα αναλώσιμά τους ) είναι 13.558,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α., έναντι του 
προϋπολογισμού 13.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.  

β) η προσφερόμενη για τα οχτώ scanner  για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, είναι 5.047,30€ συμπ/νου Φ.Π.Α., έναντι του προϋπολογισμού 
9.920,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.  

γ) η προσφερόμενη για τους είκοσι πέντε σαρωτές για την εγκατάσταση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ  στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας,  ενός (1) σαρωτή Α0 για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι 25.935,82 € συμπ/νου Φ.Π.Α., έναντι του 
προϋπολογισμού 32.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.  
          Επισημαίνεται, ότι μετά από  διευκρίνηση που δόθηκε από την αρμόδια Δ|νση  Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών ,  τα  αναλώσιμα για  τα οχτώ scanner  
που ζητήθηκαν από τη διακήρυξη για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης ,δεν απαιτούνται λόγω της φύσης των μηχανημάτων, όπως αυτό αναφέρεται 
και  στο σώμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα. 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της προσωρινής κατακύρωσης 
για τον  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) 
πολυμηχανημάτων (λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax  με τα αναλώσιμά 
τους ,οχτώ (8) scanner   με τα αναλώσιμά τους (toner) για την κάλυψη άμεσων αναγκών του 
Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) 
σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» 
στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας και ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της Δ/νσης Χωρικού 
Σχεδιασμού, στον  μοναδικό συμμετέχοντα «ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και δ.τ. 
MULTIFUNCTION» με συνολική προσφερόμενη αξία 44.541,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 
έναντι συνολικού προϋπολογισμού 55.760,00€ με Φ.Π.Α.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α)Tην έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα : «Προμήθεια τεσσάρων(4) πολυμηχανημάτων 
(λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax με τα αναλώσιμά τους , οχτώ(8) scanner   με τα 
αναλώσιμά τους(toner) για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών  για την εγκατάσταση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στην  Περιφέρεια Αττικής,   ενός (1) 
σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και  ενός (1) σαρωτή 
Α0 για τις ανάγκες της Δνσης Χωρικού Σχεδιασμού, συνολικού προϋπολογισμού 55.760,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». και την  ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη την  εταιρεία.: ««ΑΝ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και δ.τ. MULTIFUNCTION», έναντι  στην τιμή της οικονομικής 
προσφοράς, ήτοι: 44.541,30 ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
 

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

 
Tην έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα: «Προμήθεια τεσσάρων(4) πολυμηχανημάτων (λειτουργιών 
διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax με τα αναλώσιμά τους , οχτώ(8) scanner   με τα αναλώσιμά 
τους(toner) για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών  για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στην  Περιφέρεια Αττικής,   ενός (1) σαρωτή Α3 για τις 
ανάγκες της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και  ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες 
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της Δνσης Χωρικού Σχεδιασμού, συνολικού προϋπολογισμού 55.760,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.». και την  ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη την  εταιρεία.: ««ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ και δ.τ. MULTIFUNCTION», έναντι  στην τιμή της οικονομικής προσφοράς, ήτοι: 44.541,30 
ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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