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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 6η 

 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 233/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-01-2020. 
 

Θέμα 7ο 
Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο 
της 8/2019 Διακήρυξης επιμέρους διαγωνισμού του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της 
Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα 
κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, καθώς και των ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. 
Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατριβάνος Γεώργιος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κοντόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

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

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

7. Την παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

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

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και  ορισμός  των  μελών  τους  με  κλήρωση». 

13. Το  Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση  κώδικα  φόρου  προστιθέμενης  αξίας». 
14. Το  Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

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

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

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

20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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21. Την υπ’ αριθμ.499022/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση  
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-09-2019). 

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

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

24. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», καθώς και τις υπ΄ αρ. 73/2019  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-
9Χ8), 162/2019 (ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) & 214/2019 (ΑΔΑ: Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) Αποφάσεις 
έγκρισης 1ης   2ης & 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού 
Έτους 2019. 

25. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019, 
62445/17080/01.07.2019 και 90136/23741/18.10.2019 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής, η 1η, 2η και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

26. Την ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 329/11-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
Οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

27. Την υπ’αριθμ.:133615/33583/31.12.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού  έτους  2020. 

28. Την υπ’αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία συγκροτήθηκαν, αρχής γενομένης από 6-2-2019: α) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και γ) Τριμελής 
Επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών  και  παροχής 
υπηρεσιών  της  Π.Ε.Α.Α., για  χρονικό  διάστημα  ενός (1) έτους (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 2510/2019 (ΑΔΑ: 64ΨΜ7Λ7-2Β1) όμοια. 

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

30. Την απόφαση 1767/2019 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΡΨ7Λ7-ΖΦ3) έγκρισης 
ανάκλησης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης  καθώς και έγκριση τροποποίησης της 
κατανομής για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 του ΕΦ05072 του προϋπολογισμού εξόδων της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του ΔΣΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  και  των  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας  
Αττικής  για  τα  τρία (3) έτη.  

31. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ.1931/04-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ617Λ7-3ΧΕ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  (η οποία καταχωρήθηκε με  α/α 1036 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων) στον ΚΑΕ 1111 
του ΕΦ 05072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

32. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 548856/19-09-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΜ7Λ7-Μ05, ΑΔΑΜ: 19REQ005615779) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 120.000,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2543 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων) στον  ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 05072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

33. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ.3992/03-01-2020 (ΑΔΑ:6ΓΜΣ7Λ7-ΗΞΘ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 74.592,21€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  (η οποία καταχωρήθηκε με  α/α 1194 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων) στον ΚΑΕ 1111 
του ΕΦ 05072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020. 

34. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ.4135/03-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΟ27Λ7-Λ42) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  (η οποία καταχωρήθηκε με  α/α 1206 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων) στον ΚΑΕ 1111 
του ΕΦ 05072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020. 

35. Την υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξη του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 
(18PROC002689141). 

36. Τις υπ’ αρ. 819/2018, 971/2018, 776/2019 και 1513/2019 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, με  τις  οποίες  εντάχθηκαν στο  ΔΣΑ Οικονομικοί Φορείς. 

37. Την υπ΄ αριθμ.8/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005723847, ΕΣΗΔΗΣ: 79822)  επιμέρους 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού  130.645,16€  πλέον ΦΠΑ 
(162.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ). 

38. Την υπ΄ αριθμ.2778/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΩΖΞΘ7Λ7-ΒΨΓ), περί μερικής έγκρισης του υπ΄ αριθμ.32/2019 Πρακτικού της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο  της  υπ΄ αριθμ. 8/2019 Διακήρυξης Επιμέρους 
Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), για την κάλυψη των αναγκών των 
Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής  και των  ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής  και  ως  εκ τούτου:  

Α) ανάδειξης  ως μειοδότριας για την Ομάδα (1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ της εταιρίας «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. 
ΕΠΕ» με τιμή προσφοράς 87.711,15 € με ΦΠΑ και  

Β) χορήγησης  παράτασης τριών (3) ημερών στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
ΑΒΕΕ»  για   διευκρινίσεις  επί  της οικονομικής της προσφοράς με τη συμπλήρωση των Πινάκων 
Οικονομικής προσφοράς  του Παραρτήματος Δ΄ της 8/2019 Διακήρυξης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 5 του Ν.4412/2016.  
39. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 751745/21-11-2019 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε την ανωτέρω 

απόφαση στην τριμελή γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. και την ενημερώσαμε ότι σε 
εκτέλεση αυτής, η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ», κατόπιν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
740108/18-11-2019 εγγράφου μας, συμπλήρωσε τους Πίνακες οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος Δ΄ της υπ΄ αριθμ.8/2019 Διακήρυξής μας, μέσω της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» της  
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ.   

40. Την υπ΄ αριθμ. 3048/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:Ψ7ΧΙ7Λ7-ΥΓΘ), περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 35/2019 Πρακτικού της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., και ως εκ τούτου της ανάδειξης της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS ΑΒΕΕ» ως μειοδότριας για την Ομάδα (2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ και την Ομάδα (3) 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ με τιμή προσφοράς 18.483,35 € με ΦΠΑ. και 25.463,40 € με 
Φ.Π.A. αντίστοιχα, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2019 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού για 
την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολιικής Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Ανατ. Αττικής και των ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής. 

41. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 853891/20-12-2019 έγγραφό μας, για την διαβίβαση της υπό στοιχείο 40 
απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

42.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 872226/31-12-2019 έγγραφό μας προς τους προσωρινούς αναδόχους 
για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 
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43. Το υπ’ αριθμ. 21625/10-1-2020 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή δύο 
φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και 
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ». 

44. Το υπ΄ αριθμ. 1/2020Πρακτικό, με το οποίο η ανωτέρω  Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα τα 
κάτωθι: 

 
«Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Τρίτη 14/1/2020 και ώρα 10:00πμ, στο κατάστημα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από τη 
με αριθμό πρωτ. 1/10-1-2020 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 
 
1. Θραβάλου Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής. του κλάδου 
Π.Ε Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Δάρατζη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε 
Μηχανικών, ως μέλος 
3. Βάτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Αλιείας, του κλάδου 
Π.Ε. Γεωτεχνικών, ως μέλος 
 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της αν. γραμματέως  Κωνσταντουράκη Στυλιανής,  υπαλλήλου του 
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης, του επιμέρους 
διαγωνισμού στο πλαίσιο του ΔΣΑ του αρθ. 33 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Α. Αττ. ναι των 
ΚΕΣΥ Αν. Αττ. (8/2019 Διακήρυξη, ΑΔΑΜ: 19PROC005723847, ΕΣΗΔΗΣ: 79822) 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ’ αρίθ. 21625/10-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο 

διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή δύο φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών 
«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ». 

2. Την υπ΄αριθμ. 8/2019 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α. 

3. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής «σύστημα») και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 79822. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι η 14/1/2020 και ώρα 
10:00 πμ.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια,(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 79822 και διαπίστωσε ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν χαρακτηρισμένα από το σύστημα ως «κλειδωμένα». 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
αποσφραγίσθηκαν, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή προέβη σε έλεγχό 
τους, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:  
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 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.1 της Διακήρυξης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 

Αποδεκτό 

2.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.2 της Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αποδεκτό 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Αποδεκτό 

3.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.3 της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό  Οικείου Επαγγελματικού 
Μητρώου 

Αποδεκτό 

4.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.4 της Διακήρυξης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας Αποδεκτό 

5.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.5 της Διακήρυξης 

Απόδειξη συμμόρφωσης με ποιοτικά πρότυπα Αποδεκτό 

6.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.6 της Διακήρυξης 

ΥΔ αντί πιστοποιητικού από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Αποδεκτό 

 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.1 της Διακήρυξης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 

Αποδεκτό 

2.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.2 της Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αποδεκτό 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Αποδεκτό 

3.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.3 της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό  Οικείου Επαγγελματικού 
Μητρώου 

Αποδεκτό 

4.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.4 της Διακήρυξης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας Αποδεκτό 

5.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.5 της Διακήρυξης 

Απόδειξη συμμόρφωσης με ποιοτικά πρότυπα Δεν απαιτείται 
 

6.  Δικαιολογητικό αρθρ. 
5.6 της Διακήρυξης 

ΥΔ αντί πιστοποιητικού από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Αποδεκτό 

 
 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
 

η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων 
(μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α, των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Αν. Αττ. και των ΚΕΣΥ Αν. Αττ.: 
 
1.Για την Ομάδα (1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ στην εταιρία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 87.711,15 € με ΦΠΑ . 
 
2.Για την Ομάδα (2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 18.483,35 € με ΦΠΑ. 
 
3.Για την Ομάδα (3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ στην 
τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 25.463,40 € με ΦΠΑ.»  
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Η  Υπηρεσία  εισηγείται  στην  Οικονομική  Επιτροπή: 
 Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ.1/2020 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2019 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα 
κλπ),  για  την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και των ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής και ως εκ τούτου 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού, ως εξής: 
1) Στην εταιρεία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την Ομάδα (1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 87.711,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
2) Στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την Ομάδα (2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 18.483,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
3) Στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την Ομάδα (3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ στην 
τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 25.463,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
 Η δαπάνη θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για  το 
οικονομικό  έτος  2020,  Ε.Φ. 05072  και  ΚΑΕ 1111  «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών»,  σύμφωνα  με  τα  όσα ανωτέρω  εκτέθηκαν.- 

 
 

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

 
 

Την έγκριση του υπ΄ αριθμ.1/2020 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της υπ΄ 
αριθμ. 8/2019 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για 
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ),  για  την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και των ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής και ως εκ τούτου την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού, ως εξής: 
1) Στην εταιρεία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την Ομάδα (1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 87.711,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
2) Στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την Ομάδα (2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι 18.483,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
3) Στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ» για την Ομάδα (3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ στην 
τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 25.463,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
Η δαπάνη θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για  το 
οικονομικό  έτος  2020,  Ε.Φ. 05072  και  ΚΑΕ 1111  «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος  
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