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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2171/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 8ο  
Α) Την έγκριση του με αρ. 08/2022 Πρακτικού, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών, ως προς την ΟΜΑΔΑ Α΄- Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ.) που αφορά στην αρ. 
4/2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Πειραιά (ΑΔΑΜ: 
22PROC010970150 - Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 164199), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α της 
Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 2/2021 - ΑΔΑΜ: 21PROC008087613), για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ.), για την 
κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά, κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά. Β) Την προσωρινή κατακύρωση για την ΟΜΑΔΑ Α’ – Αναλώσιμα ( μελάνια, 
τύμπανα κλπ.) στην εταιρεία «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» κατόπιν των 
διευκρινίσεων που κατέθεσε σχετικά με την Οικονομική προσφορά της. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Τζαφέρη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

2. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 

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

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012. 

5. 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). 

6. 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». 

7. Τον Ν.4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις της 
παρ.14 του άρθρου 6. 

8. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

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

10. 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. 

11. 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). 

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

13. 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». 

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

15. Τον Ν.4555/2018 (Α' 133) «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 

ΑΔΑ: Ψ5437Λ7-1Β0



3 

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». 

16. Τον Ν.4601/19(ΦΕΚ44/τ.Α/9-3-19) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 
πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 
δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

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

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

20. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

21. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

22. Το ΠΔ 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

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

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

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

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

27. Την υπ΄αριθμ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) 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 (Α΄ 147)». 

28. 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)». 

29. 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». 

30. Την υπ΄αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

31. Την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. Την υπ΄αριθμ. 76928/9-07-2021(Β' 3072) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ». 

33. Την υπ΄αριθμ.98979/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ3766/τ.Β/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

34. Την υπ’ αριθμ. 178/22-12-2021 ( ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής , με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.»  

35. Την υπ' αρ.179/22-12-2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022», όπως επικυρώθηκε με την 169047/30-12-2021 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

36. Την αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

37. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) και την υπ.αρ. 
23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/12-01-2022). 

38. Την αρ. 809239/26-08-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 764/ΥΟΔΔ/26-08-
2022) περί παράτασης της θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

39. Την υπ’ αρ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β’/01-06-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
" Με εντολή Περιφερειάρχη"  στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων , Δ/νσεων, και Αυτοτελών Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής 
και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

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

41. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 2234/2020 (ΑΔΑ:Ψ8Α57Λ7-Γ6Ι) έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού    2.650.000,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. για την για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την προμήθεια γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
των Δ/νσεων εκπαίδευσης και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023. 

42. Την υπ΄αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ: Ω2Ν87Λ7-Ψ25) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της με αρ. 2/2021 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

43. Την υπ΄αριθμ. 2/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008087613) για την εφαρμογή δυναμικού 
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/σεων της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023.  

44. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΚΧΓ7Λ7-ΕΔΤ 
(Α.Π. 874228), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: 65917Λ7-ΜΒΓ (Α.Π. 941913), για την Π.Ε. 
Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΟΦΚ7Λ7-ΕΧΕ (Α.Π. 940686), για την Π.Ε. Ν.Τ. με ΑΔΑ: 6ΝΗΖ7Λ7-Β39 
(Α.Π. 940759), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ: Ψ4527Λ7-ΙΙΞ (Α.Π. 955962), για την 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ: ΩΜΒΡ7Λ7-ΠΝΤ (Α.Π. 962969), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ: 
ΨΞ4Μ7Λ7-ΧΜΗ (Α.Π. 922179), για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ: 6ΨΟΜ7Λ7-Ν0Ψ (Α.Π. 942494). 

45. Την υπ’ αριθμ. 2799/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε787Λ7-10Μ) περί 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2234/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για 
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την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και 
των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023. 

46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 923/04-01-2021 (ΑΔΑ : 9ΥΚ27Λ7-Α70) Απόφαση Ανάληψης  
Υποχρέωσης. 

47. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1841/03-01-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΟΛ7Λ-Α6Ο) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

48. Την υπ’ αρ.  280/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΧΔ7Λ7-ΜΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. 1459/2022 (ΑΔΑ:ΨΒ1Ρ7Λ7-ΣΞΟ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής . 

49. Την υπ’ αρ. 2/2021 Διακήρυξη ΠΕ Κεντρικού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
αναλώσιμων (μελάνια ,τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021, 2022 & 2023 

50. Τις υπ’ αριθμ. 565/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔ07Λ7-1ΜΜ), 838/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΟ7Λ7-ΠΤΤ) , 923/2021 
(ΑΔΑ: Ψ0ΞΒ7Λ7-3ΚΞ), 2209/2021 (ΑΔΑ: 6Η667Λ7-Ω53), 163/2022 (ΑΔΑ:6ΦΣΘ7Λ7-5ΣΙ), 
521/2022 (ΑΔΑ:9ΠΦΚ7Λ7-79Β) και 1015/2022 (ΑΔΑ:6ΘΔ67Λ7-ΚΔΥ) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκαν στο ΔΣΑ Οικονομικοί Φορείς. 

51. Την με αρ. 4/2022 Πρόσκληση οικονομικών προσφορών  (ΑΔΑΜ: 22PROC010970150) της 
Π.Ε.  Πειραιά ,  με αύξοντα αριθμό (α/α)  ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
164199 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 29/07/2022 και 
ώρα 15:00 μ.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών / διενέργειας του 
διαγωνισμού την  Πέμπτη 04-08-2022  και ώρα 9:00π.μ.   

52. Το με αρ. 7/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των  Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

53. Την υπ.αριθμ. 2030/2022 (ΑΔΑ: 6Χ6Ρ7Λ7-ΡΧΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

54. Το με αρ. πρωτ. 914256/23-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά προς 
την εταιρεία «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» όσον αφορά στις διευκρινίσεις στην 
οικονομική προσφορά που κατέθεσε για την αρ. 4/2022 Πρόσκληση οικονομικών προσφορών  
(ΑΔΑΜ: 22PROC010970150) της Π.Ε.  Πειραιά ,  με αύξοντα αριθμό (α/α)  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 164199 . 

55. Το από 23-09-2022 έγγραφο της εταιρείας «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» με τις 
διευκρινίσεις που αφορούν στην οικονομική προσφορά που κατέθεσε για την αρ. 4/2022 
Πρόσκληση οικονομικών προσφορών  (ΑΔΑΜ: 22PROC010970150) της Π.Ε.  Πειραιά ,  με 
αύξοντα αριθμό (α/α)  ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 164199 . 

56. Την με αρ. πρωτ. 924000/27-09-2022 πρόσκληση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά 
προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των  
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για συνεδρίαση σχετικά με τις 
διευκρινίσεις για την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ». 

57. Την με αρ. πρωτ. 16/27-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των  Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά προς τα 
τακτικά μέλη της Επιτροπής για συνεδρίαση  όσον αφορά στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν και 
δόθηκαν από την εταιρεία «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», στις 29/09/2022 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. 

58. Το με αρ. 8/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των  Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2022 
 

 Στον Πειραιά σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9 π.μ., έπειτα από πρόσκληση 
του προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία έχει συγκροτηθεί με την αρ. πρωτ. 
280/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΧΔ7Λ7-ΜΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη: 
1. Πρόεδρος: Γιαννόπουλος Ανδρέας 
2. Τακτικό μέλος με χρέη γραμματέα: Παπαδάκης Ευθύμιος 
3. Τακτικό μέλος: Παππά Κωνσταντίνα 
4. Τακτικό μέλος: Καραδήμου Δήμητρα 
5. Τακτικό μέλος: Σωτηρόπουλος Ευάγγελος 
 Η Επιτροπή συνεδρίασε με απαρτία στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου του 
κτιρίου όπου στεγάζεται η Π.Ε. Πειραιά, στην οδό Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. Η 
συνεδρίαση έλαβε χώρα σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 924000/27-09-2022 εγγράφου της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά σχετικά με τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν και δόθηκαν από την 
εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» για την οικονομική προσφορά της στο 
πλαίσιο της υπ’ αρ. 4/2022 πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Ο 
διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λπ.) για τις ανάγκες των Δ/νσεων της ΠΕ Πειραιά, κοινών 
υπηρεσιών ΠΕ Πειραιά και Νήσων, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 
1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, συνολικού 
προϋπολογισμού 108.871,00 € πλέον ΦΠΑ (135.000,04 € συμπ. ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι η 
Επιτροπή είχε συνεδριάσει για το διαγωνισμό αυτό στις 4-8-2022 και στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 
2022, αποσφραγίζοντας ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές επτά εταιριών και προτείνοντας 
προσωρινούς αναδόχους με το υπ’ αρ. 7/2022 πρακτικό. 
 Η Επιτροπή, σύμφωνα και με το προαναφερθέν πρακτικό, είχε τότε παρατηρήσει ότι στο 
έγγραφο «Πίνακας οικονομικής προσφοράς» για την ομάδα Α της εταιρείας Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.E. - «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», αναγράφεται ως σύνολο χωρίς ΦΠΑ το ποσό των 
30.337,00 €. Στον υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», όμως, της ίδιας εταιρίας -που λαμβάνεται 
υπόψη ως ηλεκτρονικό αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ- αναγράφεται το ποσό των 44.355 € (άνευ ΦΠΑ), εξ 
ου και λαμβάνει την τελευταία θέση από το Σύστημα. Έπειτα από συζήτηση και κατά πλειοψηφία 
τότε, η Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της εταιρείας EUROSUPPLIES IKE ως προσωρινού 
μειοδότη, η προσφορά της οποίας είχε λάβει την 1η θέση κατάταξης βάσει της προσφερόμενης 
τιμής αντί του ποσού των 30.846,64€ πλέον ΦΠΑ, όπως εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά 
της εταιρείας. 

Με το αρ. πρωτ. 924000/27-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά 
προς την Επιτροπή, διαβιβάστηκε και το από 23-09-2022 έγγραφο της εταιρείας Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ A.E. - «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» (αρ. πρωτ. 916627/23-09-2022, όπως κατατέθηκε στη 
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά), σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Φ. Νικολακόπουλος αναγράφει -εκτός άλλων- τα εξής: «Το ΟΡΘΟ ποσό της 
προσφοράς μας είναι 30.337,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, εκείνο δηλαδή που αποτυπώνεται στο φυσικό 
φάκελο, αντί του εσφαλμένου 44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, το οποίο εκ παραδρομής 
καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ποσό που αντιστοιχεί στο Συνολικό 
Προϋπολογισμό ειδών Ομάδας Α΄». 
 Επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί η ανάρτηση στο διαδίκτυο της υπ’ αριθ. 2030/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Χ6Ρ7Λ7-ΡΧΠ), οπότε και 
είχε εγκριθεί μερικώς το υπ’ αρ. 7/2022 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και είχε αναγραφεί 
να ζητηθούν διευκρινίσεις από τον Οικονομικό φορέα Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», σύμφωνα με τα άρθρα 102 & 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, για την αναντιστοιχία του ποσού της οικονομικής προσφοράς του για την ΟΜΑΔΑ Α΄ - 
Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κτλ.) της ανωτέρω πρόσκλησης, μεταξύ φυσικού φακέλου και αυτής 
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που καταχώρησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Το ίδιο είχε ζητήσει η Δ/νση 
Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά από την εταιρία με το αρ. πρωτ. 914256/23-09-2022 έγγραφό της. 
 Η Επιτροπή, αφού εξέτασε με προσοχή τα νέα έγγραφα και ιδίως τις διευκρινίσεις που 
είχαν ζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε. Πειραιά, και οι οποίες δόθηκαν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία για το εξεταζόμενο ζήτημα, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτές τις διευκρινίσεις της εταιρείας Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και γνωμοδοτεί υπέρ της ως προσωρινού μειοδότη 
αντί του ποσού των 30.337,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων 
τα τρία θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα 
θα παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 
1.  Την έγκριση του με αρ. 08/2022 Πρακτικού,  της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών, ως προς την ΟΜΑΔΑ Α΄- Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ.) που αφορά 
στην αρ. 4/2022  πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Πειραιά  
(ΑΔΑΜ: 22PROC010970150 - Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 164199), στα πλαίσια του 
Δ.Σ.Α της Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 2/2021 - ΑΔΑΜ: 21PROC008087613), για την  
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ.), για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά, κοινών 
υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 
1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά.  

2. Την προσωρινή κατακύρωση κατόπιν των διευκρινίσεων που κατέθεσε η εταιρεία 
«Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ -ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» στον κάτωθι προσωρινό ανάδοχο για την 
ΟΜΑΔΑ Α’ – Αναλώσιμα ( μελάνια, τύμπανα κλπ.), ο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 4 της ανωτέρω πρόσκλησης , εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί 
ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής: 

 
 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
1. 

ΟΜΑΔΑ Α’ – 
Αναλώσιμα (μελάνια, 

τύμπανα κτλ.) 

Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΠΟΛΟΣ Α.Ε. – 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»  

30.337,00 € 37.617,88 € 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του με αρ. 08/2022 Πρακτικού,  της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών, ως προς την ΟΜΑΔΑ Α΄- Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ.) που αφορά 
στην αρ. 4/2022  πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Πειραιά  
(ΑΔΑΜ: 22PROC010970150 - Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 164199), στα πλαίσια του 
Δ.Σ.Α της Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 2/2021 - ΑΔΑΜ: 21PROC008087613), για την  
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ.), για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά, κοινών 
υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 
1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά.  

2. Την προσωρινή κατακύρωση κατόπιν των διευκρινίσεων που κατέθεσε η εταιρεία 
«Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ -ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» στον κάτωθι προσωρινό ανάδοχο για την 
ΟΜΑΔΑ Α’ – Αναλώσιμα ( μελάνια, τύμπανα κλπ.), ο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει τα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 4 της ανωτέρω πρόσκλησης , εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί 
ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής: 

 
 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
1. 

ΟΜΑΔΑ Α’ – 
Αναλώσιμα (μελάνια, 

τύμπανα κτλ.) 

Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΠΟΛΟΣ Α.Ε. – 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»  

30.337,00 € 37.617,88 € 

 
 

• Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος  απέχει 
από την ψηφοφορία. 

• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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