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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 612/2020
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-03-2020, 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 208786 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 12-03-2020.
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του
Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού για την ανανέωση της εσωτερικής δικτυακής υποδομής των κτιρίων της Περιφέρειας
Αττικής που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 80-88 και Λ. Συγγρού 15-17 συνολικού
προϋπολογισμού €173.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Μεθυμάκη Άννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Αγγελόπουλος Γεώργιος
• Λογοθέτη Αικατερίνη
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
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 Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
καθώς και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι στις 19/3/2020, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο ο οποίος ενημερώνει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση 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.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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».
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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».
7. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
8. 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).
9. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «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.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. 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.»
13. 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).
14. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
15. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
16. Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».
17. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
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. 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.)».
2

ΑΔΑ: ΩΔΛΤ7Λ7-ΞΟΟ

21. 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.
22. Την υπ' αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/03-09-2019).
23. Την υπ’ αριθ. 722070/12-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΘΗ7Λ7-Ν02) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4258/τ΄Β/20-112019)
24. Την υπ. αρ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την υπ.αρ. 111063/35236/2-1-2019 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.
25. Την υπ. αριθ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
σχετικά με την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους
2019, και την υπ’ αριθ. 31329/8949/2.4.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την
οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 73/2019 απόφαση σχετικά με την 1η αναμόρφωση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
26. Την υπ΄αριθ. 162/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σχετικά με την 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού
έτους 2019, και την υπ’ αριθμ. 62445/17080/1.7.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 162/2019 απόφαση σχετικά με τη 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
27. Την υπ΄αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους
2020, και την υπ’ αριθμ. 133615/33583/31-12-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 329/2019 απόφαση σχετικά με την έγκριση του
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2020.
28. Το υπ΄αρ. 697172/5-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών αναφορικά με την ανάγκη προμήθειας δύο νέων τηλεφωνικών κέντρων με τον
ανάλογο συνοδό εξοπλισμό για τα κτήρια επί της Λ. Συγγρού 15-17 και 80-88 όπου
στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού κόστους 618.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
29. Την υπ΄αρ. 2804/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 618.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια δύο νέων τηλεφωνικών κέντρων με τον ανάλογο συνοδό εξοπλισμό για τα κτήρια
επί της Λ. Συγγρού 15-17 και 80-88 όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
30. Τα υπ΄αρ. 816940 και 816955/11-12-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι τεχνικές
προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού
31. Την υπ΄αρ. 123/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΛΧ57Λ7-Ψ5Ω) με την
οποία εγκρίθηκε πολυετής δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια δύο νέων τηλεφωνικών κέντρων για τα κτήρια
επί της Λ. Συγγρού 80-88 και Λ. Συγγρού 15-17 και του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού
32. Την υπ΄αρ 252/2020 (ΑΔΑ: 9ΙΑ67Λ7-ΚΙΧ) σε Ορθή Επανάληψη, Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 3/2020 Διακήρυξης του διαγωνισμού, ο οποίος έχει
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 19/3/2020.
33. Το με ημερομηνία 11/3/2020 αίτημα της εταιρείας Space Hellas AE, με το οποίο ζητά την
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών, λόγω ουσιώδους
τροποποίησης της προδιαγραφής 4 του πίνακα της σελίδας 31 «Υποστηριζόμενη μνήμη flash»
από «>= 4» σε «>= 1».
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34. Το υπ΄αρ. 211120/13-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής 4
«Υποστηριζόμενη μνήμη flash» θα μπορούσε να θεωρηθεί και ουσιώδης.
35. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες «Οι
αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) … β) όταν
τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών».
36. Λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 19/3/2020,
παρακαλούμε όπως η παρούσα εισήγηση εισαχθεί στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2020,
εκτός ημερησίας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω προθεσμίας.
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:
Τη λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
του Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού για την ανανέωση της εσωτερικής δικτυακής υποδομής των κτιρίων της Περιφέρειας
Αττικής που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 80-88 και Λ. Συγγρού 15-17 συνολικού
προϋπολογισμού 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, κατά πέντε ημέρες, ήτοι έως τις
24/3/2020 και αντίστοιχα τη διενέργεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση) στις 31/3/2020.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων,
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανανέωση της
εσωτερικής δικτυακής υποδομής των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται επί της Λ.
Συγγρού 80-88 και Λ. Συγγρού 15-17 συνολικού προϋπολογισμού 173.600,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, κατά πέντε ημέρες, ήτοι έως τις 24/3/2020 και αντίστοιχα τη
διενέργεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση) στις 31/3/2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
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