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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 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2609/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 6ο  
Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την σύναψη 
ετήσιας σύμβασης για την λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης 
της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 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  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. 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», 

3. Τις διατάξεις του 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», 

4. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,   

6. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (212/Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», 

7. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

8. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»,   

9. Το Π.Δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
11. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου   

σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, 

12.  Την αριθμ. πρωτ. 499022/02-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με   θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»,  

13. Την υπ’ αριθμ. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:    
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»,  

14. Την υπ’ αριθμ. 625207/2021 (Β΄ 3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής», 

15. Την υπ’ αριθμ. 864073/2021 (Β΄ 4832) 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», 

16. Την υπ’ αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού   Συμβουλίου 
Αττικής αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021 (112945/30.12.2020 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικύρωσης 
πρ/σμού οικ. Έτους 2021) με τις αναμορφώσεις του, 

17. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

18. Την υπ’ αριθμ. 2328/2021 (ΩΔΧΕ7Λ7-Η4Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για την  λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος 
γραμματοσήμανσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής»,  

19. Την αριθμ. πρωτ. 924047/02-11-2021 (6ΚΧΓ7Λ7-ΥΒΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 
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06072 (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2961 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα 
μας), 

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη επιστολή της εταιρείας «QUADIENT», η 
αναφερόμενη εταιρεία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε.» αποτελεί αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του κατασκευαστικού οίκου QUADIENT για τα συστήματα 
γραμματοσήμανσης IS series της Quadient, την τεχνική εξυπηρέτηση των παραπάνω 
αναφερόμενων συστημάτων και αναλώσιμα, ανταλλακτικά και προμήθειες για τα συστήματα 
IS Series και επομένως και για τις μηχανές και τα συστήματα γραμματοσήμανσης και 
αλληλογραφίας, δεδομένου ότι αυτές εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία, 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32 παρ. β εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύναψη 
ετήσιας σύμβασης για την λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π. Ε. Δυτικής Αττικής με την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ 
Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε.» δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία είναι ο μόνος πλήρως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος της QUADIENT στην Ελλάδα για προϊόντα επικοινωνίας και διαχείρισης εντύπων 
και για την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτών. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32 παρ. β εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύναψη 
ετήσιας σύμβασης για την λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π. Ε. Δυτικής Αττικής με την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ 
Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε.» δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία είναι ο μόνος πλήρως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος της QUADIENT στην Ελλάδα για προϊόντα επικοινωνίας και διαχείρισης εντύπων 
και για την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτών. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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