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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 172/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 

Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 6ο  

  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 1/2020 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων 
των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 
26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (Διακήρυξη 3/2019) 

  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 

μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α/2017) «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 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.  Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α /9-4-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

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

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/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», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  

9. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14. 

10. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  

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

12. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

14. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

15. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «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.  

16. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

17. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 

18. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

20. 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. 

21. Τη με αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/τ. Β/2017 ) 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 (ΦΕΚ 147/τ. Α/2016 )». 

22. Τη με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/τ. Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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23. Την με αρ. 158/2016 (Β' 3698) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
«Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 

24. Την με αρ. 161/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων - Κατευθυντήρια Οδηγία 15 «Οδηγίες συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α' 147)"». 

25. Την με αρ. 3/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων - Κατευθυντήρια Οδηγία 23 «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου (ΕΕΕΣ)». 

26. Τη με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

27. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) 
«Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

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

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

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

31. Τη με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) 
με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», στην 
οποία αναφέρεται ότι εγκρίσεις σκοπιμότητας προμηθειών προηγουμένων ετών, που δεν 
υλοποιήθηκαν, συνεχίζουν να ισχύουν. 

32. Τη με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-
9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

33. Τη με αρ. 111063/35236/02-01-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής». 

34. Τη με αρ. 515/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΩΕΨ7Λ7-
ΤΕΧ) με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής».  

35. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) καθώς και άλλων διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στην αρ. 3/2019 Διακήρυξη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ, υπουργική 
απόφαση κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

36. Το με αρ. πρωτ. οικ. 235260/14-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που αφορούσε στην ανάγκη για την προμήθεια ενός (1) 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με σκοπό την κάλυψη του μεγάλου όγκου εργασιών της Υπηρεσίας. 

37. Το με αρ. πρωτ. 236021/23-10-2017 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήσαμε να προσδιοριστούν οι 
τεχνικές προδιαγραφές ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της ανωτέρω 
Διεύθυνσης. 

38. Το με αρ. πρωτ. 218460/2017/10-05-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων καθώς και ο προϋπολογισμός του. 

39. Το από 14-05-2018 έγγραφο αίτημα του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσής μας για 
την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος. 

40. Το με αρ. πρωτ. οικ. 178563/18-09-2018 έγγραφό μας προς το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων σχετικά με προσδιορισμό των προδιαγραφών δύο 
(2) φωτοτυπικών μηχανημάτων της Διεύθυνσής μας. 

41. Το με αρ. πρωτ. οικ. 189708/02-10-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων   Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων σχετικά με ανάγκη επικαιροποίησης του αιτήματος για προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

42. Το με αρ. πρωτ. 189725/05-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων, με το οποίο μας ενημέρωσε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για την προμήθεια ενός (1) 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. 
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43. Το με αρ. πρωτ. 194291/06-11-2018 έγγραφό μας προς το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων σχετικά με επικαιροποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων. 

44. Το με αρ. πρωτ. 220178/28-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική 
αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, με το οποίο διαβιβάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ενός 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος καθώς και ο προϋπολογισμός του (7.500,00€ πλέον ΦΠΑ). 

45. Το με αρ. πρωτ. 233832/28-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική 
αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, με το οποίο διαβιβάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και του Τμήματος 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων καθώς και ο 
προϋπολογισμός ανά μηχάνημα (3.500,00€ πλέον ΦΠΑ). 

46. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για υπηρεσίες των Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους λόγω του πλήθους των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται κατά τη χρήση των παλιών μηχανημάτων αλλά και της ανεπάρκειάς τους ως προς την 
κάλυψη των υφισταμένων αναγκών. 

47. Τη με αρ. πρωτ. 237990/06-12-2018 εισήγηση με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ύψους 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑΜ:18REQ004159406). 

48. Τη με αρ. 3685/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΕΓ7Λ7-ΘΘ4), με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 

49. Τη με αρ. πρωτ. 260873/27-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΗΓΗ7Λ7-Τ5Α) 
ύψους 26.600,00€ στον ΚΑΕ 1713 του Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους 2018 από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3523 και α/α βεβ. 4090 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής και τη με αρ. πρωτ. 262865/31-12-2018 Απόφαση Ανατροπή της λόγω λήξης του 
οικονομικού έτους 2018, όπου καταχωρήθηκε με α/α ανατροπής 3008 και α/α βεβ. ανατροπής 6096. 

50. Τη με αρ. πρωτ. 971/02-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΑΒΞ7Λ7-Δ8Ρ & ΑΔΑΜ: 
19REQ004415903) ύψους 26.600,00€ στον ΚΑΕ 1713 του Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους 2019 από τη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1004 και α/α βεβ. 793 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

51. Τη με αρ. πρωτ. 317098/25-06-2019 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 
ΩΧΔΙ7Λ7-1Ι1) ύψους 26.600,00€ στον ΚΑΕ 1713 του Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους 2019 από τη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 472 (1004) και α/α βεβ. 2411 (793) 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής λόγω ανάληψης λανθασμένου ποσού σε σχέση με την 
εγκεκριμένη δαπάνη και διάθεση πίστωσης που όριζε η με αρ. 3685/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΕΓ7Λ7-ΘΘ4). 

52. Τη με αρ. πρωτ. 373629/11-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΑ6Γ7Λ7-9ΜΜ και 
ΑΔΑΜ: 19REQ005507551) ύψους 26.660,00€ στον ΚΑΕ 1713 του Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους 2019 από 
τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2438 και α/α βεβ. 2595 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

53. Την αρ. 2514/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΨΕ7Λ7-Ψ07), με θέμα «Έγκριση 
διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού 
προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α., και των όρων της σχετικής Διακήρυξης» 

54. Την αρ. 3/2019 Διακήρυξη (με ΑΔΑ: ΨΠΓ97Λ7-Ψ7Π & ΑΔΑΜ: 19PROC005767927) για διενέργεια 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 
τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
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Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού 
προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α., με καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών την 12-11-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00μμ. και ημέρα διενέργειας του 
Διαγωνισμού την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019, 11.00 π.μ. 

55.  Το με αρ. πρωτ. 694661/04-11-19 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
ΠΕ Νήσων προς τον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. 
Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με θέμα :«Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα 
στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. 
Α.». 

56. Τη με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) «Έγκριση 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
2020». 

57. Τη με αρ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής». 

58. Το με αρ. πρωτ. 48901/21-01-20 έγγραφο του Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. 
1/2020 Πρακτικό Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα 
στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. 
Α. (Διακήρυξη 3/2019), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

 Στον Πειραιά, σήμερα 13-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στα Γραφεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων-Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά, στον 5ο όροφο, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 515/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:  9ΩΕΨ7Λ7-ΤΕΧ), κατόπιν της από 5-11-2019 Πρόσκλησης του 
Προέδρου. 

         Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι η διενέργεια του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, 
ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, 
ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική 
αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το 
Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός 
(1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α., 
Διακήρυξη 3/2019 (με ΑΔΑ: ΨΠΓ97Λ7-Ψ7Π & ΑΔΑΜ: 19PROC005767927).   

        Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα κληθέντες/κληθείσες  οι κάτωθι: 

1. Χατζηευσταθίου Δημήτριος , κατηγορίας ΠΕ  κλάδου Περιβάλλοντος , ως Πρόεδρος, 
2. Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος 
3. Μουτζούρη Βαρβάρα -Σουλτάνα, κατηγορίας ΠΕ  κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό 

μέλος. 
 
       Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η υπάλληλος Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα. 
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       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 
 
       Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ΄ αρ. 3/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (με ΑΔΑ: ΨΠΓ97Λ7-Ψ7Π & ΑΔΑΜ: 19PROC005767927), 

2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, ενήργησε τα εξής: 

 
         Αρχικά ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων, για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 3/2019 Διακήρυξης, από όπου ενημερώθηκε ότι δεν περιήλθε στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κανένας φάκελος προσφοράς έως την 12-11-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
15:00μμ. 
 
      Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (Τετάρτη 13-11-2019) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία 
(ώρα 10.30π.μ. μέχρι την 11.00 π.μ.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 
3/2019 Διακήρυξης, ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατετέθησαν οι κάτωθι αναφερόμενες 
προσφορές: 
 

1. έγγραφη σφραγισμένη προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», 

2. έγγραφη σφραγισμένη προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», 

3. έγγραφη σφραγισμένη προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology Innovation» 

 
      Στη συνέχεια και μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.  
 
      Σημειώνεται ότι, στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών ενώπιον της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
παρίσταντο οι κ. κ. Παναγιώτης Καρύκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», και ο κ. Κουμπούνης Χαράλαμπος, 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.».  
        Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι, οι οποίοι έφεραν εξωτερικά την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», αριθμήθηκαν, μονογράφησαν και στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγισή τους. 
        Αρχικά, αποσφραγίστηκαν οι κυρίως φάκελοι προσφοράς, εντός των οποίων περιλαμβάνονταν τα 
ακόλουθα: 

 ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

 ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
         Σημειώνεται ότι, στο στάδιο αυτό, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίστηκαν 
αλλά μονογράφησαν και τοποθετήθηκαν από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή σε έναν νέο φάκελο, ο 
οποίος επίσης σφραγίστηκε, υπεγράφη και φυλάχθηκε. 
 
        Κατόπιν, αποσφραγίστηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω οικονομικών 
φορέων και μονογράφησαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εντός αυτού.    
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      Στη συνέχεια, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, εξετάζοντας την πληρότητα και ορθότητά τους, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 3/2019 
Διακήρυξης (κεφ. 5.1 του άρθρου 5 του Παραρτήματος I της  αρ. 3/2019 Διακήρυξης), και διαπίστωσε ότι 
όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν το προβλεπόμενο από αυτή δικαιολογητικό συμμετοχής (το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  
      Σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, που είχαν συμπληρώσει οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, είχαν υποβάλει προσφορά ως εξής: 
 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» υπέβαλε προσφορά και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης, ήτοι ΤΜΗΜΑ 
1 & ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β, όπως αναφέρεται στο κατατεθειμένο από την εταιρεία 
ΤΕΥΔ, Μέρος II-A). 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», 
υπέβαλε προσφορά και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης, ήτοι ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, όπως αναφέρεται στο κατατεθειμένο από την εταιρεία ΤΕΥΔ, Μέρος II-A). 

3. Η εταιρεία  με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο 
«Multifunction-Computer and Technology Innovation» δεν αναφέρει στο ΤΕΥΔ που καταθέτει 
(Μέρος II-A) τα ΤΜΗΜΑΤΑ στα οποία συμμετέχει. 

 
Κατά το στάδιο αυτό, η Γνωμοδοτική Επιτροπή παρατηρεί επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 
 

Α. Στο Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις του ΤΕΥΔ που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ως ημερομηνία 
αναγράφεται η 13/11/2019. Επίσης, στην εξουσιοδότηση του κ. Νικολακόπουλου Φίλιππου του 
Παναγιώτη, που επισυνάπτεται στο ΤΕΥΔ και με την οποία εξουσιοδοτεί τον κ. Κουμπούνη Χαράλαμπο να 
εκπροσωπήσει την εταιρεία και να καταθέσει τον ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αφορά στον (διενεργούμενο 
ενν.) Συνοπτικό Διαγωνισμό, αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 
13η/11/2019 και ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.   
         Όμως, στο άρθρο 5 του Παραρτήματος I της αρ. 3/2019 Διακήρυξης (σελ. 17), επισημαίνεται ότι «Το 
ΤΕΥΔ και η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών» και βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 
3/2019 Διακήρυξης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-11-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 15:00μμ. ενώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 3/2019 
Διακήρυξης η ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019 είναι η ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 
Β.  Στο Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις του ΤΕΥΔ που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology Innovation» ως 
ημερομηνία αναγράφεται η 13/11/2019.  
         Όμως στο άρθρο 5 του Παραρτήματος I της αρ. 3/2019 Διακήρυξης (σελ. 17), επισημαίνεται ότι «Το 
ΤΕΥΔ και η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών» και βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 
3/2019 Διακήρυξης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-11-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 15:00μμ. ενώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Παραρτήματος I της  αρ. 3/2019 Διακήρυξης 
η ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019 είναι η ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
      Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το ένα αντίτυπο ΤΕΥΔ της προαναφερόμενης εταιρείας δεν είναι 
υπογεγραμμένο ούτε υπάρχει σφραγίδα. 
 
        Συμπερασματικά και όσον αφορά στα ανωτέρω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή κρίνει πως πρόκειται για 
επουσιώδη σφάλματα, που δε συνιστούν λόγους αποκλεισμού των εν λόγω οικονομικών φορέων από τη 
συνέχεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.  

   
    Ακολούθως, η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποσφράγισε όλους τους φακέλους των τεχνικών προσφορών 
που υπεβλήθησαν και μονόγραψε το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο 
ορθότητας των υπεύθυνων δηλώσεων (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει), τις οποίες υπέβαλαν οι τρεις συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, και αφού διαπίστωσε ότι 
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.2.1 του άρθρου 5 του Παραρτήματος I της 
Διακήρυξης 3/2019, προέβη στην αξιολόγηση των Φύλλων Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) που είχε καταθέσει έκαστος οικονομικός φορέας και διαπίστωσε τα κάτωθι: 
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1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» κατέθεσε:  
α. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα CANON IMAGE 
RUNNER ADVANCE 4545i για το ΤΜΗΜΑ 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
Διακήρυξης 3/2019, όπου έκαστη ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κάλυπτε-κατά δήλωσή της- κάθε 
επιμέρους ΑΠΑΙΤΗΣΗ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και  
β. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα CANON IMAGE 
RUNNER ADVANCE 4535i για το ΤΜΗΜΑ 2, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
Διακήρυξης 3/2019, όπου έκαστη ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κάλυπτε-κατά δήλωσή της- κάθε 
επιμέρους ΑΠΑΙΤΗΣΗ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.  
  
2. Η εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ» κατέθεσε:  
α. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα Canon IR 4545i III MFP 
για το ΤΜΗΜΑ 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Διακήρυξης 3/2019, όπου 
έκαστη ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κάλυπτε-κατά δήλωσή της- κάθε επιμέρους ΑΠΑΙΤΗΣΗ των 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και  
β. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα CANON IR 4535i III MFP 
για το ΤΜΗΜΑ 2, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Διακήρυξης 3/2019, όπου 
έκαστη ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κάλυπτε-κατά δήλωσή της- κάθε επιμέρους ΑΠΑΙΤΗΣΗ των 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.  
 
3. Η εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο 
«Multifunction-Computer and Technology Innovation» κατέθεσε:  
α. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα Ricoh Gestetner MP – 
5055 ASP για το ΤΜΗΜΑ 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Διακήρυξης 3/2019, 
όπου (ενδεικτικά) στα πεδία με Α/Α 1.5, 1.7, 1.17, 1.39, 1.40 η ΑΠΑΝΤΗΣΗ δεν κάλυπτε την αντίστοιχη 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο πεδίο 1.46 (Οι παραπάνω όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού), στο οποίο η ίδια η εταιρεία 
δηλώνει «ΝΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» και  
β. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών προσφέροντας το μηχάνημα Ricoh Gestetner MP –
3055 SP για το ΤΜΗΜΑ 2, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Διακήρυξης 3/2019, 
όπου (ενδεικτικά) στα πεδία με Α/Α 1.5, 1.17, 1.19, 1.39, 1.40 η ΑΠΑΝΤΗΣΗ δεν κάλυπτε την αντίστοιχη 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο πεδίο 1.46 (Οι παραπάνω όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού), στο οποίο η ίδια η εταιρεία 
δηλώνει «ΝΑΙ  ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ».  
 
      Ύστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
που προσέφερε η εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο 
«Multifunction-Computer and Technology Innovation», βάσει της τεχνικής προσφοράς της, δεν 
πληρούσαν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών που κατέθεσε για το ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2 αντίστοιχα.  
      Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντας τα συνημμένα στα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών φυλλάδια των προσφερόμενων από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» μηχανημάτων, 
αποφάσισε να ζητήσει εγγράφως από την προαναφερόμενη εταιρεία διευκρινίσεις, όπως ορίζουν οι παρ. 
1 & 2 του άρθρου 11 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης 3/2019. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θεωρεί 
πως χρήζουν αποσαφήνισης τα κάτωθι: 
 

 Κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία 
«Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «διάγραμμα 
α.ε.»διαπιστώθηκε ότι, στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης 
3/2019 για το ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στο πεδίο με Α/Α 1.13 (Τεχνικά Χαρακτηριστικά-
Διαχείριση Χαρτιού) αναφορικά με τον Αυτόματο τροφοδότη ADF Διπλής Όψης ενός περάσματος 
(SinglePassDADF), δηλώνεται στην τέταρτη στήλη «ΝΑΙ/ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ» με παραπομπή 
στην πέμπτη στήλη «BROCHURE», ενώ στο συνημμένο φυλλάδιο της εταιρείας CANON, στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται στα Προαιρετικά & στις Κύριες επιλογές διαμόρφωσης.  

 Επισημαίνεται μάλιστα ότι στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΤΜΗΜΑ 
2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), κάτω από τον τίτλο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ δηλώνεται η μάρκα του μηχανήματος και πρόσθετα το 
DADF-AVi ενώ στο πεδίο με Α/Α 1.13 (Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Διαχείριση Χαρτιού), αναφορικά 
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με τον Αυτόματο τροφοδότη ADF Διπλής Όψης ενός περάσματος (SinglePassDADF), δηλώνεται 
στην τέταρτη στήλη «ΝΑΙ/DADF-AV1» με παραπομπή στην πέμπτη στήλη «BROCHURE», 
στοιχείο που επιβεβαιώνεται από το συνημμένο φυλλάδιο της εταιρείας CANON, όπου στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται στα Προαιρετικά & στις Κύριες επιλογές διαμόρφωσης. 

 Ως εκ τούτου, θα πρέπει η εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «διάγραμμα α.ε.» να αποσαφηνίσει αν το προσφερόμενο για το ΤΜΗΜΑ 
1 μηχάνημα της εταιρείας CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) έχει ενσωματωμένο τον 
Αυτόματο τροφοδότη ADF Διπλής Όψης ενός περάσματος (SinglePassDADF) ή αποτελεί 
πρόσθετη επιλογή διαμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο συνημμένο φυλλάδιο της εταιρείας 
CANON. 

   
        Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση διεκόπη και συνεχίστηκε τη Δευτέρα 25-11-2019, και ώρα 10:30 π.μ., 
κατόπιν της από 21-11-2019 πρόσκλησης του Προέδρου, ύστερα από την παροχή των ως άνω 
ζητηθεισών απαραίτητων διευκρινίσεων.   
       

     Στην  ανωτέρω συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα κληθέντες/κληθείσες οι κάτωθι: 

1. Χατζηευσταθίου Δημήτριος , κατηγορίας ΠΕ  κλάδου Περιβάλλοντος , ως Πρόεδρος, 
2. Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος, 
3. Μουτζούρη Βαρβάρα- Σουλτάνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό 

μέλος. 
 
       Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η υπάλληλος Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα. 
 
       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
       

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις κάτωθι ενέργειες: 

1. Το από 13-11-2019 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων με θέμα: 
«Αποσαφήνιση σχετικά με φύλλα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών οικονομικού φορέα 
συμμετέχοντα στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ. Π. Α. (Διακήρυξη 3/2019).  

2. Το με αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων-Τμήμα 
Προμηθειών προς την εταιρεία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.». 

3. Το με αρ. πρωτ. 737969/18-11-2019 υπόμνημα της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ». 

4. Την από 18-11-2019 έγγραφη απάντηση της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» μετά των συνημμένων, η οποία απεστάλη 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ 
Νήσων 746426/19-11-19). 

5. Το με αρ. πρωτ. 748770/20-11-19 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών ΠΕ Νήσων, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω υπό στοιχεία (3) και (4) έγγραφα 
στον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Το με αρ. πρωτ. 758596/22-11-19 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών ΠΕ Νήσων, με το οποίο ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τη 
συνέχιση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 
       Σημειώνεται ότι, στη συνέχιση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, παρίσταντο εκπρόσωποι της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ» και της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.». 
      Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία με την επωνυμία  «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ήτοι την από 18-11-
2019 επιστολή της,  η οποία απεστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου 
στην Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων 746426/19-11-19) και στην οποία αναφέρεται ότι, “όσον αφορά 
στον αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης ενός περάσματος (Single Pass Duplexing Automatic Document 
Feeder), ….το προσφερόμενο μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i καλύπτει αυτή την 
προδιαγραφή εκ κατασκευής. …όπως θα δείτε από το συνημμένο επίσημο φυλλάδιο προδιαγραφών 
(brochure) της Canon καθώς και τον επίσημο διαμορφωτή (Canon Configuration), τα μοντέλα IR Adv 
4545i/4551i (ΤΜΗΜΑ 1) προσφέρονται στην αγορά με ενσωματωμένο τον τροφοδότη, που θέτετε ως 
προδιαγραφή (Single Pass Duplexing Automatic Document Feeder). Επίσης, τα μοντέλα IR Adv 
4525i/4535i (ΤΜΗΜΑ 2)δεν έχουν ενσωματωμένο κάποιον τροφοδότη, γι΄ αυτό άλλωστε η εταιρία ..στην 
τεχνική της προσφορά δήλωσε ως επιπλέον εξοπλισμό (DADF-AV1) τον αυτόματο τροφοδότη”. Τα 
συνημμένα στην από 18-11-2019 επιστολή της ανωτέρω εταιρείας φυλλάδια όμως, όπως διαπίστωσε η 
Επιτροπή, αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και 
στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i 
III) της CANON SOLUTIONS AMERICA, τα οποία διαφέρουν από αυτά του φυλλαδίου της  Canon 
Europa N.V. που υπέβαλε η εταιρεία με την από 13-11-2019 προσφορά της ενώπιον της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής. 

     Επίσης η Επιτροπή ανέγνωσε το αρ. πρωτ. 737969/18-11-2019 υπόμνημα της εταιρείας με την 
επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με την οποία τα 
προσφερόμενα από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και 
διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης για 
τους λόγους (α, β, γ) που αναφέρονται σε αυτό. 
          Ύστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα φυλλάδια που προσκομίζει με την 
από 18-11-2019 έγγραφη απάντησή της η εταιρεία με την επωνυμία  «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», υπεβλήθησαν συμπληρωματικά και διαφέρουν 
από αυτά που είχαν περιληφθεί στην αρχική σφραγισμένη προσφορά της από 13-11-2019 ενώπιον της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Επίσης ο τύπος του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος που αναφέρεται στα 
συνημμένα φυλλάδια στην από 18-11-2019 έγγραφη απάντηση της ανωτέρω εταιρείας (CANON IMAGE 
RUNNER ADVANCE 4545i III)  διαφέρει από αυτόν (CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) που 
αναφέρεται στα φυλλάδια και στην έγγραφη σφραγισμένη προσφορά που κατατέθηκε κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού (Τετάρτη 13-11-2019) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία (ώρα 10.30π.μ. μέχρι 
την 11.00 π.μ.) ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 
για το Τμήμα 1). 

      Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αποδοχή ή απόρριψη των 
κατατεθειμένων Τεχνικών Προσφορών κατά τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 
3/2019), αποφάσισε να υποβληθεί, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων,  ερώτημα στην 
εταιρεία CANON, ώστε να γνωρίσει αρμοδίως τα ακόλουθα: 

1. Αν για τη σειρά «image RUNNER ADVANCE 4500» («image RUNNER ADVANCE 4525i, 4535i, 
4545i, 4551i») υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας CANON περί αντικατάστασης/απόσυρσης. 

2. Αν η έκδοση «image RUNNER ADVANCE 4500III series» («image RUNNER ADVANCE 4525i 
ΙΙΙ, 4535i ΙΙΙ, 4545i ΙΙΙ, 4551i ΙΙΙ») αποτελεί τη νεότερη σειρά (τελευταίο μοντέλο) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της εταιρείας CANON, κατά τις 12-11-2019, ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

      Επιπλέον να αποστείλει η εταιρεία τα τεχνικά φυλλάδια (BROCHURES) που αντιστοιχούν στο 
τελευταίο μοντέλο των ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω και είναι 
εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, δεδομένου ότι βασική τεχνική προδιαγραφή της 
Διακήρυξης αφορούσε στην προμήθεια ενός ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο 
εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής  και 
να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. 
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        Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση διεκόπη και συνεχίστηκε την Τρίτη 14-01-2020, και ώρα 10:30 π. μ. 
κατόπιν της από 9-01-2020 πρόσκλησης του Προέδρου, ύστερα από την παροχή των ως άνω ζητηθεισών 
απαραίτητων διευκρινίσεων από την εταιρεία CANON.   
     Στην  ανωτέρω συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα κληθέντες/κληθείσες οι κάτωθι: 

4. Χατζηευσταθίου Δημήτριος , κατηγορίας ΠΕ  κλάδου Περιβάλλοντος , ως Πρόεδρος, 
5. Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα , κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος, 
6. Μουτζούρη Βαρβάρα Σουλτάνα κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό 

μέλος. 
 
       Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η υπάλληλος Γαρυφαλάκη Κωνσταντίνα. 
 
       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
       

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις κάτωθι ενέργειες: 

1. Το από 26-11-2019 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων με θέμα: 
«Αποσαφήνιση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 
τύπου Laser A3 που προσφέρθηκαν από οικονομικούς φορείς κατά τη διενέργεια Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου 
Laser A3 στο πλαίσιο της Διακήρυξη 3/2019».  

2. Το με αρ. πρωτ. 780611/29-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων-Τμήμα 
Προμηθειών προς την εταιρεία CANON, το οποίο απεστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου καθώς και το από 16-12-2019 υπομνηστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προς την ανωτέρω εταιρεία. 

3. Την από 24-12-2019 έγγραφη απάντηση της εταιρείας CANON μετά των συνημμένων, η οποία 
απεστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Διεύθυνση 
Οικονομικών ΠΕ Νήσων 864626/27-12-19). 

4. Το με αρ. πρωτ. 12505/08-01-20 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών ΠΕ Νήσων, με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω υπό στοιχείο (3) έγγραφο στον 
Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το με αρ. πρωτ. 16755/09-01-20 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, με το οποίο ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τη 
συνέχιση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 
       Σημειώνεται ότι, στη συνέχιση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, παρίστατο ο κ. Παναγιώτης Καρύκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. 
Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ». 
    Η Επιτροπή ανέγνωσε την απάντηση της εταιρείας CANON EUROPA N.V. ως επίσημου 
αντιπροσωπευτικού γραφείου της CANON CEE  (Central East Europe), στην οποία, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι «αναφορικά με τα προϊόντα Canon IR Advance και συγκεκριμένα τη σειρά Canon IR 
Advance 4500i ….όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένης σειράς βρίσκονται στην τελευταία γενιά και έκδοσή 
τους (Gen 3 Edition III) με πρώτο έτος κυκλοφορίας στην Ελλάδα το 2019 και αποτελεί την τελευταία 
σειρά έως και σήμερα χωρίς να έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση ή απόσυρσή τους». Επίσης αναφέρεται 
ότι «τα προϊόντα της οικογένειας  IR Advance παλαιότερων γενιών, ήτοι IR Advance 4500i Gen 1, 2 
καθώς και Gen 3, Edition I, II αποτελούν παλαιότερα μοντέλα, τα οποία κατά περιπτώσεις όμως ενδέχεται 
να διατίθενται ως εναπομείναν απόθεμα εξοπλισμού από τις κεντρικές αποθήκες της Canon ή τους 
επίσημους διανομείς στην Ελλάδα (InfoQuest, Intersys)». Τέλος, «στην περίπτωση που αιτείστε μέσω του 
διαγωνισμού το τελευταίο μοντέλο, αυτό νοείται στην Gen3 Edition III, το οποίο  και συνιστούμε να σας 
επιβεβαιώσει ότι θα παραδώσει σχετικά ο προμηθευτής που έχει προσφέρει το σχετικό μοντέλο», ενώ η 
εταιρεία CANON επισυνάπτει και το σχετικό φυλλάδιο της συγκεκριμένης έκδοσης των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, κατά το στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προδιαγραφών διαπίστωσε ότι: 

1. τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh Gestetner MP – 5055ASP (ΤΜΗΜΑ 1) & Ricoh Gestetner 
MP – 3055ASP (ΤΜΗΜΑ 2) που προσέφερε η εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology 
Innovation», δεν πληρούν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με τα Φύλλα 
Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2 αντίστοιχα.  

2. τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) (ΤΜΗΜΑ 1) & 
CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4535i) (ΤΜΗΜΑ 2) που προσέφερε η εταιρεία με την 
επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Α.Ε.», αποτελούν παλαιότερα μοντέλα, σύμφωνα με τα συνημμένα στην από 13-11-2019 
προσφορά της φυλλάδια,  και επομένως δεν πληροίται η βασική τεχνική προδιαγραφή και για τα 
δύο ΤΜΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης 3/2019 με Α/Α 1.1, ήτοι «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο εκτύπωσης 
laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής και να 
μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από τον κατασκευαστή», γεγονός 
που επιβεβαιώνεται και από το έγγραφο της εταιρείας Canon. Επιπροσθέτως, τα φυλλάδια που 
προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» μαζί με την από 18-11-2019 επιστολή της, 
ως απάντηση στο με αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων-Τμήματος Προμηθειών, αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE 
RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 
4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i III) της CANON SOLUTIONS AMERICA και όχι σε αυτά 
που αναφέρονται στην προσφορά που υπέβαλε η ανωτέρω εταιρεία την 13-11-2019 ενώπιον της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή γνωμοδοτεί: 

Α. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology Innovation», διότι 
τα προσφερόμενα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh Gestetner MP – 5055ASP (ΤΜΗΜΑ 1) & Ricoh 
Gestetner MP – 3055ASP (ΤΜΗΜΑ 2) δεν πληρούν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα 
με τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών που υπέβαλε η εταιρεία για το ΤΜΗΜΑ 1 & 
ΤΜΗΜΑ 2, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 
3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 

Β. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» διότι, κατόπιν της 
έγγραφης απάντησης της εταιρείας CANON EUROPA N.V. ως επίσημου αντιπροσωπευτικού γραφείου 
της CANON CEE  (Central East Europe), τα προσφερόμενα με την από 13-11-2019 προσφορά της 
εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» φωτοαντιγραφικά μηχανήματα CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) 
(ΤΜΗΜΑ 1) & CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4535i) (ΤΜΗΜΑ 2)  αποτελούν παλαιότερα μοντέλα 
και επομένως δεν πληροίται η βασική τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης 3/2019 με Α/Α 1.1. και για τα 
δύο ΤΜΗΜΑΤΑ: «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, 
καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής  και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή», και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019 (σελ. 17), «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Επιπλέον, η 
προσφορά απορρίπτεται, διότι τα φυλλάδια που προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» ως απάντηση στο με 
αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων-Τμήματος Προμηθειών 
αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και στα 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i III) 
της CANON SOLUTIONS AMERICA και όχι σε αυτά που αναφέρονται στην προσφορά που υπέβαλε η 
ανωτέρω εταιρεία την 13-11-2019 ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 14 
(ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης 3/2019, :«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:…..γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορά». Κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
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Γ. για την αποδοχή της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», διότι πληροί τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. Συγκεκριμένα, τα προσφερόμενα από την προαναφερόμενη 
εταιρεία φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Canon IR 4545i III MFP (ΤΜΗΜΑ 1) & Canon IR 4535i III MFP 
(ΤΜΗΜΑ 2) αποτελούν τα τελευταία μοντέλα της σειράς Canon IR Advance 4500i έως και σήμερα , χωρίς 
να έχει ανακοινωθεί αντικατάσταση ή απόσυρσή τους, σύμφωνα και με την από 24-12-2019 έγγραφη 
απάντηση της εταιρείας CANON. 

         Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση μόνο του φακέλου της οικονομικής 
προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ 
ΕΛΛΑΣ». Η Επιτροπή, αφού μονόγραψε τα έντυπα της οικονομικής  προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας, 
προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγησή τους.    

       Η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», έχει ως εξής για το: 
 
Α. ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
 

ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π. Ε. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΈΡΓΩΝ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ1) 

1 7.500,00 € 

 
 

 
 

3.800,00€ 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ     

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ 

 

4.712,00€ (αριθμητικώς) 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (ολογράφως) 

         
Β. ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκ των οποίων δύο 
(2) για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ένα (1) για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ένα (1) για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΕΚΑΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
(ΔΥΟ (2) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Ε. 
ΝΗΣΩΝ, ΕΝΑ (1) ΓΙΑ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 
Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Π. 
Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΩΝ) 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 
ΤΜΗΜΑ2) 

4 3.500,00 € 

 
 

 
          
 
 
          2.700,00€ 
 
 

 
 
 

           
 
 
         10.800,00€ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ     

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ 

 

13.392,00€ (αριθμητικώς) 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (ολογράφως) 

         Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ , στον οποίο καταχώρισε τις τιμές της 
οικονομικής προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 1 και  το ΤΜΗΜΑ 2 της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ»: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
/ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 

“Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο 

 ΤΜΗΜΑ 1 

 
 
 
 
 

 
 
4.712,00€ 

Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του 
φακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

πληρούν τους όρους 
της αρ. 3/2019 

Διακήρυξης 
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«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ 
ΕΛΛΑΣ»  

ΑΦΜ: 
094177075 

2 

“Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ 
ΕΛΛΑΣ» 

ΑΦΜ: 
094177075 

ΤΜΗΜΑ 2 

 
 
 
 
 
 

13.392,00€ 
Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του 
φακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

πληρούν τους όρους 
της αρ. 3/2019 

Διακήρυξης 

 
και διαπίστωσε ότι οι τιμές της οικονομικής προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 1 και  το ΤΜΗΜΑ 2 δεν 
υπερβαίνουν την ανώτατη εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισμό) ανά Τμήμα και καλύπτονται οι όροι και οι 
προδιαγραφές της αρ. 3/2019 Διακήρυξης. 
  
    Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί τα κάτωθι: 
 
1. Α. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology Innovation», διότι 
τα προσφερόμενα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh Gestetner MP – 5055ASP (ΤΜΗΜΑ 1) & Ricoh 
Gestetner MP – 3055ASP (ΤΜΗΜΑ 2) δεν πληρούν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα 
με τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών που υπέβαλε η εταιρεία για το ΤΜΗΜΑ 1 & 
ΤΜΗΜΑ 2, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 
3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 

Β. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» διότι, κατόπιν της 
έγγραφης απάντησης της εταιρείας CANON EUROPA N.V. ως επίσημου αντιπροσωπευτικού γραφείου 
της CANON CEE  (Central East Europe), τα προσφερόμενα με την από 13-11-2019 προσφορά της 
εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» φωτοαντιγραφικά μηχανήματα CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) 
(ΤΜΗΜΑ 1) & CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4535i) (ΤΜΗΜΑ 2)  αποτελούν παλαιότερα μοντέλα 
και επομένως δεν πληροίται η βασική τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης 3/2019 με Α/Α 1.1. και για τα 
δύο ΤΜΗΜΑΤΑ:: «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, 
καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής  και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή», και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019(σελ. 17), «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Επιπλέον, η 
προσφορά απορρίπτεται, διότι τα φυλλάδια που προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» ως απάντηση στο με 
αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων-Τμήματος Προμηθειών 
αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και στα 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i III) 
της CANON SOLUTIONS AMERICA και όχι σε αυτά που αναφέρονται στην προσφορά που υπέβαλε η 
ανωτέρω εταιρεία την 13-11-2019 ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 14 
(ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης 3/2019, :«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:…..γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορά». Κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
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Γ. την αποδοχή της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», διότι πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, και στην τιμή της οικονομικής προσφοράς της συνολικού ποσού 18.104,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 (Προμήθεια ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 9.300,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

       ποσό 3.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.712,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

 για το ΤΜΗΜΑ 2 (Προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκ 
των οποίων δύο (2) για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ένα (1) για το Τμήμα 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ένα 
(1) για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

      ποσό 10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 13.392,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2019 Διακήρυξης στην εταιρεία με την 
επωνυμία Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, που εδρεύει επί της οδού 
Θεσσαλονίκης 98 στη Νέα Φιλαδέλφεια (Τ. Κ. 14342, τηλέφωνο 2102724140, fax: 2102724141), με 
ΑΦΜ: 094177075 & ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διότι πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
περιγράφονται στο άρθρο 12 της αρ. 3/2019 Διακήρυξης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 
 
  Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Π Ε. 
Νήσων – Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή τη μη έγκριση του με αρ. 1/2020 Πρακτικού 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) 
ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και 
Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (Διακήρυξη 3/2019), σύμφωνα 
με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί τα κάτωθι: 

 
1. Α. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology 
Innovation», διότι τα προσφερόμενα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh Gestetner MP – 5055ASP 
(ΤΜΗΜΑ 1) & Ricoh Gestetner MP – 3055ASP (ΤΜΗΜΑ 2) δεν πληρούν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών που υπέβαλε η 
εταιρεία για το ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Κατά συνέπεια, 
δεν καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 

Β. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» διότι, κατόπιν της 
έγγραφης απάντησης της εταιρείας CANON EUROPA N.V. ως επίσημου αντιπροσωπευτικού γραφείου 
της CANON CEE  (Central East Europe), τα προσφερόμενα με την από 13-11-2019 προσφορά της 
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εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» φωτοαντιγραφικά μηχανήματα CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) 
(ΤΜΗΜΑ 1) & CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4535i) (ΤΜΗΜΑ 2)  αποτελούν παλαιότερα μοντέλα 
και επομένως δεν πληροίται η βασική τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης 3/2019 με Α/Α 1.1. και για τα 
δύο ΤΜΗΜΑΤΑ:: «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, 
καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής  και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή», και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Επιπλέον, η 
προσφορά απορρίπτεται, διότι τα φυλλάδια που προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» ως απάντηση στο με 
αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων-Τμήματος Προμηθειών 
αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και στα 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i III) 
της CANON SOLUTIONS AMERICA και όχι σε αυτά που αναφέρονται στην προσφορά που υπέβαλε η 
ανωτέρω εταιρεία την 13-11-2019 ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 14 
(ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης 3/2019, :«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:…..γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορά». Κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 

Γ. την αποδοχή της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», διότι πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, και στην τιμή της οικονομικής προσφοράς της συνολικού ποσού 18.104,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 (Προμήθεια ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 9.300,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

       ποσό 3.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.712,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

 για το ΤΜΗΜΑ 2 (Προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκ 
των οποίων δύο (2) για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ένα (1) για το Τμήμα 
Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ένα 
(1) για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

      ποσό 10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 13.392,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2019 Διακήρυξης στην εταιρεία με την 
επωνυμία Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, που εδρεύει επί της οδού 
Θεσσαλονίκης 98 στη Νέα Φιλαδέλφεια (Τ. Κ. 14342, τηλέφωνο 2102724140, fax: 2102724141), με 
ΑΦΜ: 094177075 & ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διότι πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
περιγράφονται στο άρθρο 12 της αρ. 3/2019 Διακήρυξης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση του με αρ. 1/2020 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Συνοπτικό 
Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, 
ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, 
ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 
για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και 
ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. 
Π. Α. (Διακήρυξη 3/2019), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί τα κάτωθι: 

1. Α. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «Multifunction-Computer and Technology 
Innovation», διότι τα προσφερόμενα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh Gestetner MP – 5055ASP 
(ΤΜΗΜΑ 1) & Ricoh Gestetner MP – 3055ASP (ΤΜΗΜΑ 2) δεν πληρούν τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με τα Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών που υπέβαλε η 
εταιρεία για το ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Κατά συνέπεια, 
δεν καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 
Β. για την απόρριψη της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» διότι, κατόπιν της 
έγγραφης απάντησης της εταιρείας CANON EUROPA N.V. ως επίσημου αντιπροσωπευτικού γραφείου 
της CANON CEE  (Central East Europe), τα προσφερόμενα με την από 13-11-2019 προσφορά της 
εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» φωτοαντιγραφικά μηχανήματα CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i) 
(ΤΜΗΜΑ 1) & CANON (IMAGE RUNNER ADVANCE 4535i) (ΤΜΗΜΑ 2)  αποτελούν παλαιότερα μοντέλα 
και επομένως δεν πληροίται η βασική τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης 3/2019 με Α/Α 1.1. και για τα 
δύο ΤΜΗΜΑΤΑ:: «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, 
καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευής  και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή», και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης 3/2019, (σελ. 17) «Η μη πλήρωση του συνόλου των τεχνικών 
προδιαγραφών συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό». Επιπλέον, η 
προσφορά απορρίπτεται, διότι τα φυλλάδια που προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» ως απάντηση στο με 
αρ. πρωτ. 733015/14-11-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων-Τμήματος Προμηθειών 
αφορούν στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i ΙΙΙ και στα 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Image RUNNER ADVANCE 4500III Series (4551i/4545i/4535i/4525i III) 
της CANON SOLUTIONS AMERICA και όχι σε αυτά που αναφέρονται στην προσφορά που υπέβαλε η 
ανωτέρω εταιρεία την 13-11-2019 ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 14 
(ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης 3/2019, :«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά:…..γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορά». Κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 3/2019. 
 
Γ. την αποδοχή της προσφοράς που υπεβλήθη από την εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και 
διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ», διότι πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, και στην τιμή της οικονομικής προσφοράς της συνολικού ποσού 18.104,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 (Προμήθεια ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 9.300,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

       ποσό 3.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.712,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

 για το ΤΜΗΜΑ 2 (Προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκ 
των οποίων δύο (2) για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ένα (1) για το Τμήμα 
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Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ένα 
(1) για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :  

      ποσό 10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 13.392,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. 3/2019 Διακήρυξης στην εταιρεία με την 
επωνυμία Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, που εδρεύει επί της οδού 
Θεσσαλονίκης 98 στη Νέα Φιλαδέλφεια (Τ. Κ. 14342, τηλέφωνο 2102724140, fax: 2102724141), με 
ΑΦΜ: 094177075 & ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διότι πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης 3/2019, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
περιγράφονται στο άρθρο 12 της αρ. 3/2019 Διακήρυξης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 
 

 
 Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Γεωργόπουλος Γεώργιος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Κατριβάνος Γεώργιος 
•  
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