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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3626/2018
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 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια
μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής
για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ,
προϋπολογισμού 247.008,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 30000000-9, 48000000-8 ).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Σαπουνά Αγγελική
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία
Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου,
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ.
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) 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.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
7. 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 Α’74/26-03-2014).
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. Το 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. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
13. 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».
14. 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)»
15. 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.)».
16. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 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.
17. Την υπ. αρ. 425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, την υπ.
αρ. 181/2018 (ΑΔΑ 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης
τροποποίησης του προϋπολογισμού, την υπ’ αρ. 278/2018 (ΑΔΑ ΨΚΩ07Λ7-ΒΞ9) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού καθώς
και τις υπ.αρ. 105159/36993/29.12.2017, 23201/8723/20.4.2018, 55780/19589/31.07.2018 και
93032/30380/22-11-2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες
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επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η , 2η και
η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.
18. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017),
όπως διορθώθηκε και ισχύει
19. Την υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
20. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) 1η Τροποποίηση αυτής, με
την υπ’ αρ. 180/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) 2η Τροποποίηση αυτής και με την υπ’ αρ. 277/2018
(ΑΔΑ: ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) 3η Τροποποίηση αυτής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης
ποσού 1.350.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (scanners, εκτυπωτές, περιφερειακά εξαρτήματα, Η/Υ, πακέτα λογισμικού),
μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά κλπ.), τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλέφωνα, φαξ κλπ.)
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Δ/νσεων εκπαίδευσης.
21. Την ανάγκη προμήθειας νέων μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων
λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, όπως προκύπτει από έγγραφα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας και
σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ ΚΤ Αθηνών 205976/22.10.18, έγγραφο
του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 161 (ΦΕΚ 145 Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε συνδυασμό με τις όμοιες της Υ.Α. 4367/8-22001 (ΦΕΚ 174 Β’/21-2-2001), σύμφωνα με τις οποίες: «..Στην έννοια των λειτουργικών
δαπανών του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 161/200 (ΦΕΚ 145 Α’) εντάσσονται όλες οι δαπάνες
διοίκησης και λειτουργίας όπως: τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση,
καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές υλικών, προμήθειες κ.λπ. και καλύπτονται από
τον Προϋπολογισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.»
23. Την υπ. αρ. 3165/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 73Ζ17Λ7-ΓΨ6) της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 247.008,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού
και συστημάτων πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Α΄ Αθήνας ».
24. Την υπ΄ αρ. πρωτ.
222184/09-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ψ97Λ7-9ΧΡ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
25. Το από 3-12-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο έλαβε το με αρ. 241077/3-12-18 Πρωτόκολλο από τη Δ/νση
Οικονομικών ΠΕ ΚΤ Αθηνών, και με το οποίο αποστάλθηκαν οι προδιαγραφές για τον
εξοπλισμό των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού και
συστημάτων πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, προϋπολογισμού 247.008,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 30000000-9, 48000000-8 ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22)
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του N. 4412/2016.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
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Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού και συστημάτων
πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής σε ευρώ, προϋπολογισμού 247.008,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 300000009, 48000000-8 ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22)
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του N. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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