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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2388/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 19ο  
Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (Διακήρυξη 1/2021, α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 136122) για την προμήθεια, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφαλείας και για 
την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαρολαχάκη, η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «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» (ΦΕΚ 
133/Τ. Α’/19-07-2018). 

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

4. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 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», όπως ισχύει 

5. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

7. Τον Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

8. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία». 

9. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

12. Τη με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 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)». 

13. Την υπ’ αρ. 76928/13-07-2021 (Β΄3075) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

14. Την υπ’ αρ. 301/16.12.2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, η οποία 
επικυρώθηκε με την α.π.112945/30.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021». 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11308/01.02.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021». 
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17. Την υπ’  αρ. πρωτ. 33682/22.03.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 53/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021». 

18. Την υπ’  αρ. πρωτ. 81280/06.07.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 108/2021 (σε 2η ορθή επανάληψη) απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 3η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2021». 

19. Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και την αρ. πρωτ. 86436/22609/05-09-2019 απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της αρ. 216/2019 απόφασης-πρακτικού 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

20. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019). 

21. Την υπ’ αρ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του  Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 457959/01-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

23. Την υπ’ αρ. πρωτ.  625207/23.07.2021  απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής-Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών-
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763) (ΦΕΚ 
3353/τ.Β΄/26.07.2021). 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 864073/19-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μεταβίβαση 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4832). 

25. Την υπ’ αριθμ. 254/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7Λ7-Ρ1Π)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκαν: α) η Τριμελής Γνωμοδοτική  Επιτροπής  αξιολόγησης των 
ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας  
Βορείου Τομέα Αθηνών β) η Τριμελής Γνωμοδοτική  Επιτροπή  αξιολόγησης των συνοπτικών 
μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας  
Βορείου Τομέα Αθηνών γ) η Τριμελής  Γνωμοδοτική  Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών δ) η Τριμελής Επιτροπή παραλαβής 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ.  391220/18-05-2021 έγγραφο και την με αρ. πρωτ. 401547/20.05.2021 ορθή 
επανάληψη αυτού,  της Διεύθυνσης Τεχν. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της  Περιφέρειας 
Αττικής, με θέμα: «Προδιαγραφές προμήθειας νέων συσκευών δικτυακής υποδομής και 
ασφαλείας για τα κτίρια του Φορέα» 

27. Την υπ’ αριθμ. 1089/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΙ7Λ7-Κ6Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφάλειας 9UTM-
Firewall Devices), για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής. 

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 485462/14-06-2021 (ΑΔΑ: 937Ψ7Λ7-Ο3Β) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 133.932,40 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 1723 και (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2271 
στο Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας). 

ΑΔΑ: ΩΜΧΝ7Λ7-ΧΦ5



  σελίδα 4 από 6 

29. Το με αρ. πρωτ. 653553/02.08.2021 έγγραφο από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι ελέγχθηκε το 
σχέδιο διακήρυξης και δεν υπάρχει νομική παρατήρηση επί αυτού. 

30. Την υπ΄αριθμ. 1797/2021 (ΑΔΑ: 9ΤΖΨ7Λ7-Ξ33) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της Διακήρυξης. 

31. Την υπ’ αρ.  1/2021 Διακήρυξη (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 136122 & ΑΔΑΜ:21PROC009154124). 
32. Την υπ’ αρ. 2185/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΙΘ7Λ7-12Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας με θέμα: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για 
την Διακήρυξη 1/2021 (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 136122) για την προμήθεια, εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση νέων συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφαλείας και για την παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής». 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 847096/11-10-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο καλείται ο 
προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

34. Τον υπ’ αρ. πρωτ. 872755/18-10-2021 φάκελο κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της εταιρείας «Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε.». 

35. Την από 20/10/2020 πρόσκληση της αρμόδιας επιτροπής σε συνεδρίαση. 
36. Το υπ’ αρ. πρωτ. 885750/21-10-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στην αρμόδια 

επιτροπή ο υπ’  αρ. πρωτ. 872755/18-10-2021 φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας «Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε». 

37. Το υπ’ αρ. 40/2021 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
εισήγησης και έχει ως εξής: 

 
 Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 21/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 254/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΑΜ7Λ7-Ρ1Π), Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  προκειμένου να   αξιολογήσει τα υποβληθέντα, σε 
ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή, δικαιολογητικά κατακύρωσης, του προσωρινού αναδόχου της  
υπ. αριθ. 1/2021 Διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για την 
προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων συσκευών δικτυακής υποδομής και 
ασφάλειας και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 108.010,00 € πλέον ΦΠΑ (133.932,40 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
  1. Πρόεδρος  Αγάπη-Μαρία Κουμασίτη 
  2. Τακτικό Μέλος Ελένη Κοσσυφίδου 
  3. Τακτικό  Μέλος Βασιλική Κυριακούλη 

 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 Την υπ’ αριθ.  1/2021 (21PROC009154124) Διακήρυξη υποβολής προσφορών (α/α 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 136122) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών  

 Την αρ. 2185/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

 Την υπ’ αριθ. 847096/11-10-2021 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης,  
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα 
Αθηνών προς τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

 Το από 20/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
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Αξιολόγησης  των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο και 
καλεί την επιτροπή σε συνεδρίαση 

 Το με αρ. πρωτ. 885750/21-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Βόρειου Τομέα 
Αθηνών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

 παρατηρεί τα εξής: 
Ο παρών διαγωνισμός έχει λάβει αύξοντα αριθμό 136122 στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστημικός αριθμός). 
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf ήταν, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη 1/2021, εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική υπ’ αριθ. 847096/11-10-2021 
Πρόσκληση, και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους 
υποβολής στο σύστημα και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο. 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό. 
 

Α/Α                       Οικονομικός Φορέας 
Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

α/α  
προσφοράς           
συστήματος 

1 Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ Τ ΑΜΕΡ ΟΕ 14/10/2021 14:15:42 241270 

 
Εν συνεχεία, η επιτροπή  προχώρησε σε αντιπαραβολή των δικαιολογητικών του φυσικού 
φακέλου, που κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας 
σε έντυπη μορφή, με τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και προέβη στον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν πληροί τους όρους της υπ' αριθμ. 1/2021 Διακήρυξης. 
Η επιτροπή, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού μειοδότη Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ Τ ΑΜΕΡ ΟΕ, έκρινε ότι ο υποβληθείς φάκελός του ήταν 
πλήρης και σύμφωνος με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 1/2021 Διακήρυξης της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών. 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί, όπως γίνουν δεκτά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη και να γίνει η οριστική κατακύρωση σε 
αυτόν για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων συσκευών δικτυακής 
υποδομής και ασφάλειας και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τα κτίρια της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται  στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο  
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής. 
           
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 40/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Β) Την  ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία  «Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε.», με δ.τ. «IP 
EXPERT», με έδρα: Κουρτίδου 7, Κάτω Πατήσια Αττικής, Τ.Κ. 10445, ΑΦΜ: 999238370 ΔΟΥ: ΙΓ 
ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστικό ανάδοχο, για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων 
συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφαλείας και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τα 

Α/A  
     ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

1 Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ Τ ΑΜΕΡ ΟΕ 106.862,71 € 
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κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, στην προσφερόμενη τιμή των 106.862,71€ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι: 
132.509,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 40/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Β) Την  ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία  «Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ. ΑΜΕΡ Ο.Ε.», με δ.τ. «IP 
EXPERT», με έδρα: Κουρτίδου 7, Κάτω Πατήσια Αττικής, Τ.Κ. 10445, ΑΦΜ: 999238370 ΔΟΥ: ΙΓ 
ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστικό ανάδοχο, για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων 
συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφαλείας και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τα 
κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, στην προσφερόμενη τιμή των 106.862,71€ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι: 
132.509,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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