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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
 Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3047/2019 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 

Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05-12-2019. 

 
Θέμα 3ο  

  Έγκριση της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 
αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής 
Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος  

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
  Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 

μέλη.  
  Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει  τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α/2017) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α /9-4-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».  

6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.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. 

7. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  

8. Τον 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 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14. 

9. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις». 

11. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

12. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

14. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 2.  

15. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

16. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία».  

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

19. Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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20. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β΄266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων 
που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ)», όπως ισχύει. 

21. Τη με αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/τ. Β/2017 ) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «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 (ΦΕΚ 
147/τ. Α/2016 )». 

22. Τη με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/τ. Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

23. Την με αρ. 158/2016 (Β' 3698) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων «Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών». 

24. Την με αρ. 161/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων - Κατευθυντήρια Οδηγία 15 «Οδηγίες συμπλήρωσης για το 
"Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (Α' 147)"». 

25. Την με αρ. 3/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων - Κατευθυντήρια Οδηγία 23 «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
(ΕΕΕΣ)». 

26. Τη με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688/3-09-2019 ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

27. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

28. Την υπ’ αριθμ. 722070/12-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ( ΦΕΚ/τ. Β 4258/ 
20-11-2019 ) με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

29. Τη με αρ. 515/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
9ΩΕΨ7Λ7-ΤΕΧ) με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».  

30. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 
ήδη προαναφέρθηκαν) καθώς και άλλων διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στην παρούσα και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ, υπουργική 
απόφαση κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

31. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», την 73/2019 ορθή επανάληψη 
(ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) και την 162/2019 (ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) Αποφάσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2019 , η 1η και 2η τροποποίηση αυτού αντίστοιχα. 

32. Τις με αρ. 111063/35236/2-1-2019 , 31329/8949/2-4-2019  και 62445/17080/01-07-2019 
Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο  
προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής , η 1η  και 2η 
τροποποίηση αυτού αντίστοιχα.  

33. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019».  
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34. Την με αρ. 72/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) 
με θέμα «Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019» περί έγκρισης 
σκοπιμότητας. 

35. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τον ΚΑΕ στον 
οποίο εντάσσεται η προμήθεια  ή η Υπηρεσία στις περιπτώσεις που αυτό υποδεικνύεται 
από τις αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής (από ΚΑΕ 1711 σε ΚΑΕ 1699).  

36. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής.  

37. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 653782/21-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων με το οποίο ζητείται η προμήθεια και 
τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά. Συνημμένα δε υποβάλλονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι  ποσότητες 
που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης αρχείων σύμφωνα με τα 
συνημμένα σχέδια. Το  κόστος κατόπιν έρευνας αγοράς ανέρχεται στο ποσό των  
42.160,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

38. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής 
καθώς εξυπηρετεί τις σχετικές ανάγκες των υπηρεσιών της και είναι απαραίτητη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

39. Την με αρ. πρωτ. 670982/25-10-2019 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
ύψους 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και τοποθέτηση 
συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και 
οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». 

40. Τη με αρ. 2671/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΤ57Λ7-9Β6),                  
με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 

41. Τη με αρ. πρωτ. 769981/27-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 
Ψ4ΕΠ7Λ7-ΣΕΝ και ΑΔΑΜ:19REQ005929582 ) ύψους 42.160,00€ στον ΚΑΕ 169901 του 
Ε.Φ.08072 του οικ. Έτους 2019 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 3054 και α/α βεβ. 3630 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 

1. τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 
αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  συνολικού προϋπολογισμού 42.160,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (15) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 όπου εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα 
από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της 
σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες 
από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, 
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
         Τα συστήματα αρχειοθέτησης τύπου  DEXION έχουν συνολικό μήκος ραφιών 3.376,40 μ. 
περίπου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε χώρους των υπέργειων και υπόγειων ορόφων του κτιρίου της 
Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά σύμφωνα με τα συνημμένα 
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σχέδια και των υποδείξεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής). 

       Ο συνολικός αριθμός στηλών ανέρχεται στα 734 τεμάχια και το συνολικό μήκος αυτών στα 
675,28 μέτρα. 

            Προσφορά που δεν αφορά στην  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης 
τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

     Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 
34.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 8.160,00€. 

     Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ  για την  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου 
DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη 
αξία και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 4/2019  Διακήρυξης. 

  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα τον 
Ε.Φ. 08072 και ΚΑΕ 169901. CPV:[39151100-6]-Συστήματα ραφιών. 

2. την έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 4/2019 Διακήρυξης με ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής προσφορών ύστερα από δέκα (15) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με  την παρ. 1γ και την  παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

1. Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 
αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  συνολικού προϋπολογισμού 42.160,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (15) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 όπου εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα 
από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της 
σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες 
από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, 
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
         Τα συστήματα αρχειοθέτησης τύπου  DEXION έχουν συνολικό μήκος ραφιών 3.376,40 μ. 
περίπου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε χώρους των υπέργειων και υπόγειων ορόφων του κτιρίου της 
Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά σύμφωνα με τα συνημμένα 
σχέδια και των υποδείξεων της Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής). 

Ο συνολικός αριθμός στηλών ανέρχεται στα 734 τεμάχια και το συνολικό μήκος αυτών στα 675,28 
μέτρα. 

Προσφορά που δεν αφορά στην  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου 
DEXION στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & 
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Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές , 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 
34.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 8.160,00€. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής 
σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ  για την  προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION 
στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία και 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 4/2019  Διακήρυξης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα τον 
Ε.Φ. 08072 και ΚΑΕ 169901. CPV:[39151100-6]-Συστήματα ραφιών. 

2. Την έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 4/2019 Διακήρυξης με ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής προσφορών ύστερα από δέκα (15) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με  την παρ. 1γ και την  παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016.  

 

 

       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  Νικόλαος Πέππας 

 Τα Μέλη  
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμοπούλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος  
 Αγγέλης Σπυρίδων 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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