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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3744/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 12ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
άρθρο 32, παρ. 2β, περ. γγ του Ν. 4412/2016, για την: α) προμήθεια δύο (2) μελανιών, β) 
επισκευή και συντήρηση και γ) ετήσια παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης για την μηχανή 
γραμματοσήμανσης μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ:247434/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του  άρθρου 6, περίπτωση 14, τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και τον Ν. 4555/2018 (Α’ 133) 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 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 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ.  109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ 
αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 
66313/24553 Απόφαση του Συντονιστή 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 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 1, 
περίπτωση 31 και το άρθρο 6, παρ. 2. 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 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 Α’74/26-03-2014). 

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/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. 

8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

10. Την αριθ. οικ. 130459/2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «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» και  ισχύει. 

11. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. 79075/12-4-2017(ΦΕΚ 
176/ΥΟΔΔ) όμοια. 

12. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής». 

13. Την υπ’ αρ. Απόφ. 162/2017 (ΦΕΚ 1718/τ.Β΄/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».  
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14. Tην υπ’ αριθμ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με 
θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και την αριθ. 
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, καθώς και 
την αριθ. 181/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 
2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2018». 

15. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την υπ’ αριθμ. 23201/8723/20-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ 
αριθμ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου», καθώς και την υπ’ αριθμ. 
55780/19589/31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

16. Tην υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την αριθ. 180/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-
3ΙΡ) απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση 2ης 
αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018», καθώς και την υπ’ αριθμ. 277/2018 (ΑΔΑ: 
ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) Απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
«Έγκριση 3ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018». 

17. Την υπ’ αριθ. 419/2018 (ΑΔΑ: 7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των γνωμοδοτικών επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων 
και προσφυγών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

18. Το αριθ. πρωτ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων».  

19. Το υπ’ αριθμ. 129043/17-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών με θέμα «Αίτημα για την προμήθεια δύο μελανιών για την μηχανή 
γραμματοσήμανσης της Υπηρεσίας μας» με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ». 

20. Το υπ’ αριθμ. 129044/17-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών με θέμα «Αίτημα για την υπογραφή σύμβασης για την μηχανή 
γραμματοσήμανσης της Υπηρεσίας μας» με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ». 

21. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. 
22. Την υπ’ αριθμ. 3178/2018 (ΨΜΕ57Λ7-ΒΟΟ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 
23. Την υπ’ αριθμ. 242293/04-12-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ προς την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης. 
24. Την υπ’ αριθμ. 236919/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΑ47Λ7-Γ14) ποσού 

ύψους 654,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στους ΚΑΕ 086901 & 111101 του Ε.Φ. 04.072  
του οικ. έτους 2018 και ποσού ύψους 509,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον ΚΑΕ 
086901 του Ε.Φ. 04.072  του οικ. έτους 2019 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία 
καταχωρήθηκε με Α/Α 3345 (ΑΑ Βεβ: 3782) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας 
Αττικής, για την ανάγκη: α) προμήθειας δύο (2) μελανιών, β) επισκευής και συντήρησης και γ) 
ετήσιας παροχής υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης για την μηχανή γραμματοσήμανσης 
μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών». 

25. Το γεγονός ότι η ανωτέρω προμήθεια-παροχή υπηρεσιών μπορεί να παρασχεθεί μόνο από την 
εταιρεία «ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.» βάσει της από 9-3-2018 επιστολής της 
εταιρείας «PITNEY BOWES LIMITED» με την οποία πιστοποιείται ότι η εταιρεία 
«ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.» είναι ο μόνος πλήρως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος για τα προϊόντα και τις πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις σε θέματα 
εγγράφων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Global Mailing Solutions) του κατασκευαστικού οίκου 
Pitney Bowes στην Ελλάδα και η αντιπροσώπευση αυτή καλύπτει τις πωλήσεις προϊόντων 
επικοινωνίας και διαχείρισης εντύπων, την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τα 
προϊόντα αυτά και κάθε επέμβαση τεχνικής υποστήριξης που έχει σχέση με αυτά τα προϊόντα.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται  
Α. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
άρθρο 32, παρ. 2β, περ. γγ του Ν. 4412/2016, για: α) την προμήθεια δύο (2) μελανιών, β) την 
επισκευή και συντήρηση και γ) την ετήσια παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης για την 
μηχανή γραμματοσήμανσης μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
 
Β. Τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, άρθρο 32, 
παρ. 2β, περ. γγ του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή στην παρούσα 
συνεδρίαση για: α) την προμήθεια δύο (2) μελανιών (στον ΚΑΕ 1111 για το ποσόν των 98,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2018), β) την επισκευή και συντήρηση (στον ΚΑΕ 0869 ποσού 430,00€ 
πλέον του Φ.Π.Α. για το έτος 2018) και γ) την ετήσια παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης 
(στον ΚΑΕ 0869 ποσού 411,00€ πλέον του Φ.Π.Α. για το έτος 2019), για την μηχανή 
γραμματοσήμανσης μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111 για το ποσόν των 98,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 
2018 και τον ΚΑΕ 0869 για τα έτη 2018-2019, με κατανομή για το έτος 2018 ποσού 430,00€ πλέον 
του Φ.Π.Α. και για το έτος 2019 ποσού  411,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και τον Ε.Φ. 04072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
   

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

 
Α. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
άρθρο 32, παρ. 2β, περ. γγ του Ν. 4412/2016, για: α) την προμήθεια δύο (2) μελανιών, β) την 
επισκευή και συντήρηση και γ) την ετήσια παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης για την 
μηχανή γραμματοσήμανσης μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
 
Β. Τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, άρθρο 32, 
παρ. 2β, περ. γγ του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής σε 
επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για: α) την προμήθεια δύο (2) μελανιών (στον 
ΚΑΕ 1111 για το ποσόν των 98,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2018), β) την επισκευή και 
συντήρηση (στον ΚΑΕ 0869 ποσού 430,00€ πλέον του Φ.Π.Α. για το έτος 2018) και γ) την ετήσια 
παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης (στον ΚΑΕ 0869 ποσού 411,00€ πλέον του Φ.Π.Α. για 
το έτος 2019), για την μηχανή γραμματοσήμανσης μάρκας Pitney-Bowes, τύπου Β900 της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111 για το ποσόν των 98,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 
2018 και τον ΚΑΕ 0869 για τα έτη 2018-2019, με κατανομή για το έτος 2018 ποσού 430,00€ πλέον 
του Φ.Π.Α. και για το έτος 2019 ποσού  411,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και τον Ε.Φ. 04072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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