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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1710/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, 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. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 18ο  
Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
την ετήσια συντήρηση  του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA (CPV: 50334130-5 «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων»). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
     Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 
Α/11-4-2012) 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 
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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.  
3. 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). 
4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».     
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.» , όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  
ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6.   
7. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  
εμπορικές  συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013). 
8. Το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 
9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  
10. 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). 
11. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ. 31 και του άρθρου 6 παρ. 2. 
12. Το Ν. 4497/Τ. Α΄ 171/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107 (τροποποιήσεις 
του Ν. 4412/2016).  
13. Το  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A΄ 145) «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες». 
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   
15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /10-3-2017. 
16. Την υπ’ αριθμ. 162/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 
μεταβίβασης της αρμοδιότητας για απευθείας αναθέσεις κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στην 
Οικονομική Επιτροπή (ΦΕΚ 1718/τ. Β΄/ 18-5-2017). 
17. Την υπ΄ αριθμ. 424/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης 
Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ ΩΦ527Λ7-Π7Γ), 
η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
18. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 84/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 23201/8723/20-04-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
19. Την υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ), περί συγκρότησης  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους:  α) Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης από τρία μέλη, β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, αποτελούμενης από 
τρία μέλη, γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
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υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης από τρία μέλη, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που 
πραγματοποιήθηκε στις 18/1/2018, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1360/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 
63ΗΩ7Λ7-7Η5), περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. 
20. Το γεγονός ότι η ισχύουσα σύμβαση αρ. 100/2017 (17SYMV001919742) για την 
συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA, υπεγράφη στις 28-08-2017 με διάρκεια ισχύος ενός 
(1) έτους και για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση σε ανάδοχο της εν λόγω 
συντήρησης. 
21. Το υπ’ αριθμ. 118732/18-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Πληροφορικής  Π.Ε.Α.Α., περί εισήγησης 
ανάθεσης σύμβασης συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA. Mε το εν λόγω έγγραφο 
ενημερωθήκαμε για το κόστος της ετήσιας συντήρησης, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
                                                        

Εισηγείται 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
την ετήσια συντήρηση  του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-  Π.Ε.Α.Α., για το οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 05072 και 
ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», CPV: 50334130-5 
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων», σύμφωνα με όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα   αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
την ετήσια συντήρηση  του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-  Π.Ε.Α.Α., για το οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 05072 και 
ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», CPV: 50334130-5 
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων». 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 
 


