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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 959/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 37ο  

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ. του Ν.4412/2016  για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας: α) 
τριών (3) τεστ - WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – Έτος ελληνικής 
έκδοσης 2017), β) ενός (1) τεστ WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of 
Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 2015)  και γ) ενός τεστ WAIS-IV GR (Wechsler Adult 
Intelligence Scale Fifth Edition –Έτος ελληνικής έκδοσης 2014) δ) ενός (1) τεστ RAVEN’S 
complete educational CPM/CVS. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την από 4-4-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6. Το 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».  

7. Το 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. 

8. Τον N. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

9. Τον N. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 32 αυτού. 

11. Το  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως ισχύει και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1. 

12. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/2015) «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 

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

14. Την υπ’αρ. οικ.48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής» , όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ.79075/12-4-2017 (ΦΕΚ 
176/Τ.ΥΟΔΔ) όμοια. 

15. Την υπ’αρ. οικ. 130459/2-7-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-07-2018) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 
σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής. 

16. Την υπ΄αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» 
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17. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019» 

18. Την υπ’ αριθμ. 111063/35236/2-1-2019 Επικύρωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 
2019 της Περιφέρειας Αττικής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

19. Την υπ’ αριθμ. 743/2018 (ΑΔΑ:Ω4ΠΦ4653ΠΣ-7ΛΨ) απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου 
του  ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθηνών με θέμα «Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής» με την οποία συγκροτήθηκε 
η τριμελής επιτροπή παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών και υλικών του Δ’ ΚΕΔΔΥ Αθηνών. 

20. Το υπ΄αριθμ. 722/18-9-2018  και σε «ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ» έγγραφο του 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  και το με α.π.48/15-1-2019 «ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ» 
έγγραφο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν οι ποσότητες των 
απαιτούμενων τεστ για την έκδοση γνωματεύσεων μαθητών. 

21. Το γεγονός ότι προκειμένου να εξασφαλιστούν η αρτιότητα και η αποτελεσματικότητα των 
γνωματεύσεων της εν λόγω υπηρεσίας, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της νοημοσύνης 
των μαθητών με τα συγκεκριμένα τεστ, τα οποία είναι τα μοναδικά σταθμισμένα εργαλεία στην 
Ελλάδα και κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις εκδόσεις ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ . 

22. Την αριθ.379/2019(ΩΨΔΚ7Λ7-ΕΔΗ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
προμήθεια: α) τριών (3) τεστ - WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – 
Έτος ελληνικής έκδοσης 2017), β) ενός (1) τεστ WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 2015)  και γ) ενός τεστ WAIS-IV GR 
(Wechsler Adult Intelligence Scale Fifth Edition –Έτος ελληνικής έκδοσης 2014) δ) ενός (1) 
τεστ RAVEN’S complete educational CPM/CVS»  

23. Την με αριθ.πρωτ.66765/6-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΑ597Λ7-Ο5Σ, ΑΔΑΜ:19REQ004575953) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) ποσού 7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α1713 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με Α/Α 
βεβ. 1657 

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

η  υπηρεσία  εισηγείται   στην Οικονομική Επιτροπή 
 
Α. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ., του Ν.4412/2016  για την προμήθεια των 
ακόλουθων τεστ νοημοσύνης (σταθμισμένα εργαλεία προσδιορισμού νοημοσύνης):  
α) τριών (3) τεστ  για παιδιά ηλικίας από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες - WISC-V 
(Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – Έτος ελληνικής έκδοσης 2017),  
β) ενός (1) τεστ  για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών – WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 2015) γ) ενός τεστ για ηλικίες πάνω από 
16 ετών και 11 μηνών - WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale Fifth Edition –Έτος 
ελληνικής έκδοσης 2014) και δ) ενός (1) τεστ για παιδιά 4 ετών έως 12 ετών Ελληνικού RAVEN’S 
complete educational CPM/CVS (με κλίμακες λεξιλογίου)» και 
Β. Τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ., του Ν.4412/2016 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής παρουσίας της εταιρείας «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
και σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή στην παρούσα 
συνεδρίαση  για την προμήθεια των ακόλουθων τεστ νοημοσύνης (σταθμισμένα εργαλεία 
προσδιορισμού νοημοσύνης): α) τριών (3) τεστ  για παιδιά ηλικίας από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 
έτη και 11 μήνες - WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – Έτος ελληνικής 
έκδοσης 2017), β) ενός (1) τεστ  για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών – WPPSI-III GR (Wechsler 
Preschool and Primary Scale of Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 2015) γ) ενός τεστ για 
ηλικίες πάνω από 16 ετών και 11 μηνών - WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale Fifth 
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Edition –Έτος ελληνικής έκδοσης 2014) και δ) ενός (1) τεστ για παιδιά 4 ετών έως 12 ετών 
Ελληνικού RAVEN’S complete educational CPM/CVS (με κλίμακες λεξιλογίου)» 
 
  
  
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 113101 «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού» του 
ειδικού Φορέα 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Α. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ., του Ν.4412/2016  για την προμήθεια των 
ακόλουθων τεστ νοημοσύνης (σταθμισμένα εργαλεία προσδιορισμού νοημοσύνης):  
α) τριών (3) τεστ  για παιδιά ηλικίας από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες - WISC-V 
(Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – Έτος ελληνικής έκδοσης 2017),  
β) ενός (1) τεστ  για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών – WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 2015) γ) ενός τεστ για ηλικίες πάνω από 
16 ετών και 11 μηνών - WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale Fifth Edition –Έτος 
ελληνικής έκδοσης 2014) και δ) ενός (1) τεστ για παιδιά 4 ετών έως 12 ετών Ελληνικού RAVEN’S 
complete educational CPM/CVS (με κλίμακες λεξιλογίου)» και 
Β. Τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ., του Ν.4412/2016 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής παρουσίας της εταιρείας «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, 
σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την προμήθεια των ακόλουθων τεστ 
νοημοσύνης (σταθμισμένα εργαλεία προσδιορισμού νοημοσύνης): α) τριών (3) τεστ  για παιδιά 
ηλικίας από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες - WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for 
Children Fifth Edition – Έτος ελληνικής έκδοσης 2017), β) ενός (1) τεστ  για παιδιά ηλικίας κάτω 
των 6 ετών – WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Έτος 
ελληνικής έκδοσης 2015) γ) ενός τεστ για ηλικίες πάνω από 16 ετών και 11 μηνών - WAIS-IV GR 
(Wechsler Adult Intelligence Scale Fifth Edition –Έτος ελληνικής έκδοσης 2014) και δ) ενός (1) 
τεστ για παιδιά 4 ετών έως 12 ετών Ελληνικού RAVEN’S complete educational CPM/CVS (με 
κλίμακες λεξιλογίου)» 
 
  
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 113101 «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού» του 
ειδικού Φορέα 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία 
Βρύνα Φωτεινή 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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