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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1405/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 3ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), για 
την κάλυψη  των αναγκών των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, αρμοδιότητας 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ. αρ. πρωτ. Οικ 98126/22-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012. 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05-09-2017) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε, 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.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. 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 74/Α’/2014). 

7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

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. Τον 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. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
13. To Π.Δ 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση» άρθρο 1 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

14. Η υπ’ αριθμ.4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β΄/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 
«Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων». 

15. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

16. 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» 

17. 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)»  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

19. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου 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. 

ΑΔΑ: ΩΛ8Χ7Λ7-ΒΛΗ



 3 

20. Την υπ’ αρ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9), 125/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ), 284/2017 (ΑΔΑ: 
ΩΩ247Λ7-0Χ7) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβούλιου της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και το σύνολο της δαπάνης που θα διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής 
για την ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος καθώς και την υπ’ αρ. 424/2017  απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018» 

21. Την υπ’ αρ. 425/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός τη Π.Α. για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την υπ’ αρ. 105159/36993/29-12-
2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. 
Δ/νση Διοίκησης, με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Π.Α. 

22. Την απόφαση 177/2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΗ27Λ7-ΓΡΞ) έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.213.999,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για 
την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας 
Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για τα τρία (3) έτη. 

23. Την αρ. πρωτ. 268286/29-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002511484) Απόφαση Ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3351 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 
προϋπολογισμού 2017 του Ειδικού Φορέα 03072. 

24. Την αρ. πρωτ. 2986/03-01-2018 (ΑΔΑ: 63ΔΩ7Λ7-27Θ, ΑΔΑΜ: 18REQ002655758) Απόφαση 
Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 
111101 προϋπολογισμού 2018 του Ειδικού Φορέα 03072. 

25. Την υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξη της Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
26. Τις υπ’ αρ. 819/2018 (ΑΔΑ: 63ΜΩ7Λ7-Ψ0Π) και 971/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΔ57Λ7-39Ν) αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο ΔΣΑ Οικονομικοί Φορείς. 
27. Την υπ’ αρ. 905/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΡΨ7Λ7-ΑΩΙ) -ορθή επανάληψη- απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 

28. Την υπ’ αρ. 1/2018  Διακήρυξη της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών για την για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των 
Δ/νσεων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γ’ Αθήνας,  αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής. 

29. Την υπ’ αρ. 1228/2018 (ΑΔΑ: 97Ξ87Λ7-ΓΦΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 4/2018 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών της υπ’ αρ. 1/2018 
Διακήρυξης του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), για την κάλυψη των αναγκών των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής». 

30. Το γεγονός ότι η έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 ορίστηκε την 7η-06-2018 και η 
διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ) βρίσκεται στο στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών και δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού πριν την 07-06-2018, 
κρίνεται απαραίτητο να ανατεθεί στους προσωρινούς αναδόχους της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών η προμήθεια των ειδών και ποσοτήτων -ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΩΝ- που 
προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των βαθμολογικών κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 
2018, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες του παραρτήματος Γ΄ της ανωτέρω Διακήρυξης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Αποτέλεσμα της εν λόγω ανάθεσης θα είναι η ισόποση μείωση των ειδών, ποσοτήτων και της 
συμβατικής αξίας αυτών από τις συμβάσεις που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την ανάθεση στους προσωρινούς αναδόχους της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, για την προμήθεια των ειδών και ποσοτήτων -ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΩΝ- γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των βαθμολογικών 
κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες του 
παραρτήματος Γ΄ της ανωτέρω Διακήρυξης,  και συγκεκριμένα ως εξής: 
 
 ΟΜΑΔΑ 1 – Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ) 

Στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 2.642,81€ 
συμπ. ΦΠΑ (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά). 

 
 ΟΜΑΔΑ 2 - Είδη Γραφικής Ύλης 

Στην εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 447,63€ 
συμπ. ΦΠΑ (τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά). 

Αποτέλεσμα της εν λόγω ανάθεσης θα είναι η ισόποση μείωση των ειδών, ποσοτήτων και της 
συμβατικής αξίας αυτών, από τις συμβάσεις που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε Δυτικού Αθηνών, σύμφωνα με τα 
όσα ανωτέρω εκτέθησαν. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 με το ποσό των 3.090,44€, προϋπολογισμού 2018, του 
ειδικού Φορέα 03072. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την ανάθεση στους προσωρινούς αναδόχους της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, για την προμήθεια των ειδών και ποσοτήτων -ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΩΝ- γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ), που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των βαθμολογικών 
κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες του 
παραρτήματος Γ΄ της ανωτέρω Διακήρυξης, και συγκεκριμένα ως εξής: 
 ΟΜΑΔΑ 1 – Αναλώσιμα (μελάνια, τύμπανα κλπ) 

Στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 2.642,81€ 
συμπ. ΦΠΑ (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά). 

 ΟΜΑΔΑ 2 - Είδη Γραφικής Ύλης 
Στην εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 447,63€ 
συμπ. ΦΠΑ (τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά). 

 
Αποτέλεσμα της εν λόγω ανάθεσης θα είναι η ισόποση μείωση των ειδών, ποσοτήτων και της 
συμβατικής αξίας αυτών, από τις συμβάσεις που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 1/2018 Διακήρυξης της Π.Ε Δυτικού Αθηνών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 με το ποσό των 3.090,44 €, προϋπολογισμού 2018, του 
ειδικού Φορέα 03072. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 

ΑΔΑ: ΩΛ8Χ7Λ7-ΒΛΗ
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