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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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 144/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, 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. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 17-01-2019. 

 
Θέμα 11ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Λήψη απόφασης, περί α) εν μέρη έγκρισης του υπ΄αριθμ. 63/2019 πρακτικού της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της Διακήρυξης 4/2018 και β) συμπληρωματικής έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.488€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια 
τεσσάρων (4) μεταγωγέων (switches) 48 θυρών για την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία ου 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Μαστραντωνάκη η 
οποία 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 όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ1661/Β/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-
03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 
226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

5. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/ Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 
7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

8. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

9.  Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

10.  Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «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». 

11. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως ισχύει. 

12. 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/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

13. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

16. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

17. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως 
ισχύει. 

18. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  του Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.  

19. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο 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.  

21. Την υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία συγκροτήθηκαν α) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., β) Τριμελής 
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Γνωμοδοτική Επιτροπή 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 και γ) Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (ΑΔΑ: 
Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1360/2018 όμοια (ΑΔΑ: 63ΗΩ7Λ7-7 Η5). 

22. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 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», (ΦΕΚ 2780/Β/12-07-2018), όπως ισχύει.   

23. Την υπ’ αρ. 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 Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-3-2017, όπως ισχύει.  

24. Την υπ’  αριθμ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας Αττικής έτους  2018 
(ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 83/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) και 180/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) όμοιες.  

25. Την υπ΄αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 84/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 
65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) και 181/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) όμοιες και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 
23201/8723/20-04-2018 και 55780/19589/31-07-2018 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

26. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  
προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους  2019 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ). 

27. Την υπ΄αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 111063/35236/02-01-2019 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

28. Την υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
προμήθεια απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού για την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., ήτοι: τεσσάρων (4) μεταγωγέων (switches) σο κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Α.Α., αλλά και την 
απόκτηση εφεδρείας (ΑΔΑ: 75ΒΘ7Λ7-8ΗΩ).  

29. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36417/20-02-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 
9.920,00€ (ΑΔΑ: ΩΙ607Λ7-ΖΔΜ, ΑΔΑΜ: 18REQ002696529), η  οποία  καταχωρήθηκε με α/α 1759 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης  Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος 
Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

30. Την υπ΄αριθμ 70840/12-04-2018 απόφαση μερικής ανάκλησης της με αριθμ. πρωτ. 36417/20-02-
2018 Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ύψους 24,80€ (ΑΔΑ: 7ΥΒΜ7Λ7-ΙΥ6). 

31. Την υπ΄αριθμ. 92511/11-05-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 24,80€ (ΑΔΑ: 
ΩΚΡ77Λ7-Ρ19), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2412 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης  Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων.  

32. Το υπ΄αριθμ.  64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος υπολογισμού 
της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

33. Την υπ΄αριθμ. 4/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003796635).  
34. Το υπ΄αριθμ. οικ. 194938/08-10-2018 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της γνωμοδοτικής 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο ενημερώσαμε για την ημερομηνία αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι 08-10-2018, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.  

35. Το υπ΄αριθμ. οικ. 220568/08-11-2018 έγγραφό μας προς το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., με 
το οποίο ενημερώσαμε για τη μη προσέλευση ενδιαφερομένων στον ανωτέρω διαγωνισμό και 
ζητήσαμε α) να μας γνωρίσει εάν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη της εν θέματι προμήθειας και 
β) την  αποστολή νέων τεχνικών προδιαγραφών καθώς και του σχετικού προϋπολογισμού σε 
περίπτωση τροποποιήσεων τους. 

36. Το υπ΄αριθμ. 221634/30-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο 
μας γνώρισαν ότι η ανάγκη εξακολουθεί να υφίσταται για την προμήθεια των εν λόγω μεταγωγέων 
και μας έστειλαν αναθεωρημένο τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το εκτιμώμενο 
κόστος των υπό προμήθεια ειδών.  
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37. Το υπ΄αριθμ. 239474/07-01-2019 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο ενημερώσαμε για τη μη προσέλευση ενδιαφερομένων στον ανωτέρω 
διαγωνισμό και ως εκ τούτου τη μη υποβολή προσφορών, διαβιβάζοντας το υπ΄αριθμ. 221634/30-
11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.   

38. Το υπ΄αριθμ. 63/2019 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή συνεδρίασε στις 21-01-2019 και γνωμοδότησε τα εξής: 

«Στην Παλλήνη σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ συνήλθε στο 
κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την 
υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Τριμελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 81/18-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου της 
προαναφερόμενης επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πορεία της διαγωνιστικής 
διαδικασίας του υπ’αρίθ. 193484/05-10-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού  (Διακ. 4/2018, ΑΔΑΜ: 
18PROC003796635) . 

 
Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: 
 

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. του 
κλάδου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, ως Πρόεδρος 

2. Καραγιάννη Χριστιάνα, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων ως μέλος. 

3. Ρηγανά Σαββούλα(αναπληρωματικό Μέλος), υπάλληλος του Τμήματος Αλιείας της 
Π.Ε.Α.Α. κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών.  

 
Επίσης, προσήλθε και παρευρέθηκε ως Γραμματέας της Επιτροπής ο Μαρκομανώλης Γεώργιος 
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 
1. το υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 239474/07-01-2019  έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με 
το οποίο ενημερώθηκε η Επιτροπή για την μη υποβολή προσφορών στον σχετικό Διαγωνισμό. 
2. το υπ’ αριθμ.221634/30-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α.  
3. την υπ’. αριθ. 04/2018 διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α.  
4.  το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
γνωμοδοτεί ομόφωνα 

 
Να ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 
προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1α του Ν.4412/2016.  
Παράλληλα με την ματαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 5 του Ν.4412/2016 
και τα αναφερόμενα στο υπ’ αρίθ. 221634/30-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής 
Π.Ε.Α.Α, να επαναληφθεί η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση των όρων της 
(οικονομικές και τεχνικές παράμετροι) όπως αυτοί υποδείχθηκαν εκ νέου από το ανωτέρω έγγραφο 
του Τμήματος  Πληροφορικής Π.Ε.Α.Α 

 
Μετά από αυτά η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό σε τρία (3)  αντίγραφα, και ο πρόεδρος 
αυτής έλυσε την συνεδρίαση».  

39. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15986/17-01-2019 έγγραφό του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., με το 
οποίο μας ενημέρωσαν ότι η ανάγκη της εν θέματι προμήθειας έχει καταστεί κατεπείγουσα, 
δεδομένων των δυσλειτουργιών του δικτύου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και του Τμήματος 
Μετρήσεων και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Α.Α., για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες. 

40.  Το γεγονός ότι η εν θέματι προμήθεια κρίνεται μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., δεδομένων των επανειλημμένων διακοπών δικτύου οι  οποίες εμποδίζουν 
την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών, σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 
15986/17-01-2019 και 221634/30-11-2018 έγγραφα του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α..  
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εισηγείται 
Τη λήψη απόφασης, περί: 
 
α) εν μέρη έγκρισης του υπ΄αριθμ. 63/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. ως 
προς την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον απέβη άγονη λόγω μη 
υποβολής προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 αρ. 106 του Ν. 4412/2016 και  
β) συμπληρωματικής έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.488€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεσσάρων (4) μεταγωγέων (switches) 48 θυρών για την τεχνική υποστήριξη 
των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάση των 
διατάξεων του αρ. 118 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
α) την εν μέρη έγκριση του υπ΄αριθμ. 63/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. ως 
προς την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον απέβη άγονη λόγω μη 
υποβολής προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 αρ. 106 του Ν. 4412/2016 και  
β) την συμπληρωματική έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.488€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεσσάρων (4) μεταγωγέων (switches) 48 θυρών για 
την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019 με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης βάση των διατάξεων του αρ. 118 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  

 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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