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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3584/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29-11-2018.
Θέμα 35ο
Έγκριση : α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
παραλαβής, αποθήκευσης σε ιδίους χώρους, συσκευασίας – μεριδοποίησης και διανομής με ιδία μέσα
των προϊόντων για τους ωφελούμενους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε.
Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, β) των όρων της με αριθμό 5/2018 διακήρυξης και της
περίληψης για τον εν λόγω διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και γ) δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Τζίβα Αιμιλία
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Νερούτσου Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 239034/29-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Π.Ε. Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής "Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής".
3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "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.
4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'
161) και λοιπές ρυθμίσεις" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) "Συντελεστές παρακράτησης φόρου".
8. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013" και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές".
9. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και ειδικότερα τις διατάξεις της
παρ.14 του άρθρου 6.
10. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) "Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση".
11. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) "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.
12. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".
13. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν.
3801/2009 (Α' 163) "Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης".
14. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας".
15. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15.
16. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών".
17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία".
19. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) "Κανόνες Δημοσιότητας".
20. Την με αρ. 2879/2-3-2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου".
21. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
"Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης".
22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
"Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".
23. Την με αρ. 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)".
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24. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα
του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και
γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών
προσώπων ή ΝΠΙΔ".
25. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων
έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως
Εντεταλμένων Γραφείων".
26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Έγγραφο".
27. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".
28. 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.
29. 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 διακήρυξης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
30. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
31. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής", όπως ισχύει.
32. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής "Ορισμός
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής", όπως ισχύει.
33. Τη με αρ. οικ. 130459/02-7-2018 (Β' 2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή
Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής", όπως ισχύει,
34. Την με αρ. 433/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής,
όπως ισχύει,
35. Την με αρ. 61/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής "Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής έτους 2017", όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 125/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ),
36. Τη με αρ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΦ527Λ7-Π7Γ) με θέμα "Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2018".
37. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον
συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.
38. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
39. Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/τ.Β'/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και ειδικότερα στο απ. 17 παρ3 στο οποίο αναφέρεται ότι οι διοικητικές
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δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις
βάσει κατ' αποκοπήν ποσοστού μέχρι 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο 1.
Δικαιούχοι των δαπανών αυτών είναι οι Κοινωνικές Συμπράξεις".
40. Την με αριθμ. Δ23/οικ23761/1507/27-05-2015 (ΦΕΚ1064/τ.Β΄/05-06-2015) απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
"Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)".
41. Την με αριθμ. Δ23/οικ.45101/3206/12-10-2015 (ΦΕΚ2205/τ.Β΄/13-10-2015) απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Κατανομή προϋπολογισμού για τη
χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους".
42. Την με Α.Π. 1042/20-05-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ι1ΟΞ7Φ-540) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
ένταξης της Πράξης "Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016" Κ.Σ. Πειραιώς & Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΟΠΣ 5000231 στο Ε.Π. "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020".
43. Την υπ' αριθμ. 206/2015 (ΑΔΑ: 7Φ257Λ7-707) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί
Έγκρισης σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" και υπογραφής όρων πρωτοκόλλων συνεργασίας με Δήμους της Αττικής
καθώς και φορείς σύμφωνα με την υπ.αρ. 23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση,
"Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"".
44. Το από 13-07-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά & Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
45. Την με αρ. πρωτ. 227954/27-11-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα "Ορισμός
Υπευθύνων Υλοποίησης Έργου".
46. Η με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 στη ΣΑΕ-093/8.
47. Την υπ΄αρ. 2322/6-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας (ΑΔΑ: 94ΡΝΟΞ7Φ-ΝΗΝ)
με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγκεκριμένα
ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31-03-2018.
48. Την υπ αριθμ. Δ13/οικ/39525/2150 απόφαση
της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία το Φυσικό Αντικείμενο της
πράξης παρατείνεται έως την 31/12/2019 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31/03/2020.
49. Το με αρ. πρωτ. οικ.143301/19-07-2018 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη με θέμα την
Διενέργεια διαγωνισμού προϋπολογισμού 125.000,00 € με συν/νες τεχνικές προδιαγραφές.
50. Το με αρ. πρωτ. οικ. 227456/15-11-2018 έγγραφο του Υπεύθυνου Υλοποίησης Έργου με θέμα:
Τεχνικές προδιαγραφές.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τα ακόλουθα:
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής,
αποθήκευσης σε ιδίους χώρους, συσκευασίας – μεριδοποίησης και διανομής με ιδία μέσα των
προϊόντων για τους ωφελούμενους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε.
Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
β) την έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 5/2018 Διακήρυξης και της σχετικής
περίληψης με ελάχιστη προθεσμία διενέργειας του διαγωνισμού είκοσι δύο (22) ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 121 του ν. 4412/2016.
γ) την έγκριση δημοσίευσης της Περίληψης της σχετικής διακήρυξης σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα
(Κοινωνική).
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ , υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη
αξία και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 5/2018 Διακήρυξης.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
α)

β)
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περίληψης με ελάχιστη προθεσμία διενέργειας του διαγωνισμού είκοσι δύο (22) ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 121 του ν. 4412/2016.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ , υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη
αξία και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 5/2018 Διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Τζίβα Αιμιλία
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
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