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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3172/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 6ο  
Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 38/2019 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) 
υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) εξυπηρετητή 
(file server) και τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
48.384,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (39.019,36€ χωρίς Φ.Π.Α.). Διακήρυξη 7/2019 (ΑΔΑΜ: 
19PROC005702242). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Κατριβάνος Γεώργιος 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), 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 στην κα. Αργυροπούλου, 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. 

2. Το Ν.4555/2018 «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» 
(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

3. 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». 

4. 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. 

5. 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. 

6. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

7. 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/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

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

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 
10. 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. 

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

12. 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 τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) και 
ισχύει.  

13. 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. 

14. 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 
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νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές». 

15. 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. 

16. 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. 

17. Το Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-
04-2014), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 63,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

18. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

19. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), 
όπως ισχύει.  

20. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.  

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

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

23. Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "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» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει. 

24. 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. 

25. 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.  

26. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

27. 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.  

28. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως ισχύει. 

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

30. 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.  

31. Την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής  γενομένης από 6-
2-2019: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
ΠΕΑΑ και γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-2-2019, όπως 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
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τροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2510/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 64ΨΜ7Λ7-2Β1) και ισχύει. 

32. Την υπ΄αριθμ. 73/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 
1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019 (ΑΔΑ: 
ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8). 

33. Το  υπ΄αριθμ. 31329/8949/02-04-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί της 
νομιμότητας της 73/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

34. Την υπ΄αριθμ. 162/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019 
(ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ). 

35. Το  υπ΄αριθμ. 62445/17080/01-07-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί της 
νομιμότητας της 162/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

36. Την υπ΄αριθμ. 219/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019 
(ΑΔΑ: Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ). 

37. Το υπ΄αριθμ. 90136/23741/18-10-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί της 
νομιμότητας της 219/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

38. 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.  

39. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 293631/18-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής- Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., περί προμήθειας 
σαράντα τεσσάρων(44) υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες (προϋπολογισμού 
41.800,00€ με Φ.Π.Α.) και δέκα επιπλέον (10) οθονών (προϋπολογισμού 1.500,00€ με Φ.Π.Α.) 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, δεδομένου ότι με την τελευταία προμήθεια Η/Υ που έγινε το 2017 δεν καλύφθηκαν οι 
ανάγκες όλων των Υπηρεσιών (Δ/νση Μεταφορών Π.Ε.Α.Α.) και λόγω νέων μετακινήσεων και 
τοποθετήσεων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., έχουν δημιουργηθεί  ανάγκες για  νέους 
Η/Υ, καθώς αυτή την στιγμή οι μόνοι διαθέσιμοι είναι οι παλιοί Η/Υ προμήθειας έτους 2006.Σύνολο 
43.300,00€ με Φ.Π.Α. 

40. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  327167/126-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής- Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α., περί προμήθειας 
ενός (1) εξυπηρετητή (file server) (προϋπολογισμού 3.100,00€ με Φ.Π.Α.)και τεσσάρων (4) 
σκληρών δίσκων (HDD) (προϋπολογισμού 1.984,00€ με Φ.Π.Α.) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, δεδομένων των αυξημένων 
αναγκών διαμοιρασμού και ασφάλειας ηλεκτρονικών αρχείων (δικτυακή ψηφιοποίηση εγγράφων, 
νέο πρωτόκολλο της Περιφέρειας Αττικής ¨ΙΡΙΔΑ¨, παράλληλη επεξεργασία εγγράφων από 2 ή 
περισσότερους υπαλλήλους, εφαρμογή κανονισμών GDPR, κ.λπ.), καθώς και της προβληματικής 
λειτουργίας του υπάρχοντος εξυπηρετητή (file server) λόγω του ελλιπούς υλικού-λογισμικού και 
του μεγάλου όγκου δεδομένων. Σύνολο 5.084,00€ με Φ.Π.Α. 

41. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 369634/10-07-2019 έγγραφό μας προς το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α  
αναφορικά με την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών  της Π.Ε.Α.Α. σε Η/Υ και οθόνες από την 
προμήθεια εκατόν εξήντα (160) Η/Υ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκλογικών 
αναμετρήσεων του 2019.  

42. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 372746/11-07-2019 απάντηση του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α 
σύμφωνα με την οποία προγραμματίζεται να διατεθούν για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α (δώδεκα) 12 
Η/Υ, οι οποίοι όμως δεν καλύπτουν τις ανάγκες της και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η εν θέματι 
προμήθεια.    

43. Την υπ’ αριθμ. 1768/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 48.384,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (39.019,36 χωρίς Φ.Π.Α.) για την προμήθεια σαράντα 
τεσσάρων(44) υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) 
εξυπηρετητή (file server) και τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 7ΝΗΓ7Λ7-ΦΜ0).   

44. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 471064/20-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ύψους 
48.384,00€ (ΑΔΑ: Ω5Α17Λ7-1Θ5, ΑΔΑΜ: 19REQ005452143), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2594 
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στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος 
Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

45. Την υπ΄ αρ. 2407/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Ω0Ψ7Λ7-8Σ6), περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους του Συνοπτικού Διαγωνισμού 
(Διακήρυξη 7/2019) για  την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) υπολογιστών νέας τεχνολογίας 
μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) εξυπηρετητή (file server) και τεσσάρων (4) 
σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 48.384,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (39.019,36€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

46. Την υπ΄αριθμ. 7/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005702242).  
47. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 639370/17-10-2019 έγγραφό μας προς την 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 7/2019 Διακήρυξης, ήτοι 01-11-2019, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

48. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 652672/21-10-2019 έγγραφο της HIPAC. A.Ε., περί παροχής διευκρινίσεων 
επί της 7/2019 Διακήρυξης, το οποίο προωθήθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 662591/23-10-2019 
έγγραφό μας στο Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. 

49. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 667244/24-10-2019 έγγραφο μας, περί παροχής διευκρινίσεων επί της 
7/2019 Διακήρυξης, το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα 
από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 665230/24-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. 
με θέμα «Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη 7/2019¨. 

50. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 683638/31-10-2019 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους προσφορών 
των εταιρειών, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας, ήτοι  

         α) COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε. με αρ. πρωτ. 681774/31-10-2019 

         β) HIPAC A.E.B.E. με αρ. πρωτ. 681661/31-10-2019 και 
         γ)  ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με αρ. πρωτ. 682952/31-10-2019 
51. Το υπ΄αριθμ. 31/2019 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α  
52. Το υπ΄αριθμ. 708908/07-11-2019 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες και την Πρόεδρο της 

γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο τους ενημερώσαμε για την ημερομηνία 
αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών, ήτοι 11-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. 

53. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 34/2019 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.  

54. Την υπ΄ αριθμ. 2854/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΓ8Α7Λ7-ΜΣΧ), περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 31/2019 και 34/2019 πρακτικών της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.. 

55.  Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 776835/28-11-2019 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν θέματι 
διαγωνισμό, με το οποίο διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2854/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

56. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 796039/04-12-2019 έγγραφό μας προς την εταιρεία «HIPAC A.E.B.E. - 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με το οποίο την καλέσαμε να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

57. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 811302/09-12-2019 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «HIPAC A.E.B.E. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

58.  Το υπ΄αριθμ. 38/2019 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., που εισήλθε στην 
Υπηρεσία μας, με το υπ΄αριθμ. 81/13-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 841219/18-12-

ΑΔΑ: 61ΟΔ7Λ7-Ξ44



 6 

2019), σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 13-
12-2019, αποσφράγισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε ομόφωνα 
τα εξής:  

[Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 10:00πμ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ. 70/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, 
ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 77/10-12-2019 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, αποτελούμενη από 
τους κατωτέρω: 
 
1. Θραβάλου Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής. του κλάδου 
Π.Ε Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Δάρατζη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε 
Μηχανικών, ως μέλος 
3. Βάτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Αλιείας, του κλάδου 
Π.Ε. Γεωτεχνικών, ως μέλος 
 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της αν. γραμματέως  Κωνσταντουράκη Στυλιανής,  υπαλλήλου του 
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων, 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 7/2019 
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) 
υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) εξυπηρετητή (file 
server) και τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ’ αρίθ. 811302/9-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο 

διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «HIPAC 
Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». 

2. Την υπ΄αριθμ. 7/2019 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α. 

3. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 

Η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «HIPAC 
Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
HIPAC AEBE 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιολογητικό 1 αρθρ. 
9.1.1 της Διακήρυξης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 

Αποδεκτό 

2 Δικαιολογητικό 2 αρθρ. 
9.1.1 α i & ii της 
Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αποδεκτό 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Αποδεκτό 

3 Δικαιολογητικό 2 αρθρ. 
9.1.1  β της 
Διακήρυξης 

Υ/Δ που αναφέρει τους Οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης    

Αποδεκτό 

4 Δικαιολογητικό 2 αρθρ. 
9.1.1 γ της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας   Αποδεκτό 

5 Δικαιολογητικό 3 αρθρ. 
9.1.1 της Διακήρυξης 

ΥΔ αντί πιστοποιητικού από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Αποδεκτό 
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6 Δικαιολογητικό 4 αρθρ. 
9.1.1 i, ii, iii, iv, v, vi, vii 
της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί ή δεν έχει υπαχθεί 
σε καμία κατάσταση της περίπτωσης β παρ. 
2.3 αρ.2  

Αποδεκτό 

7 Δικαιολογητικό 5 αρθρ. 
9.1.1 της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του  
Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του  
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
2 περίπτ. 2.3 του Ν.4412/2016  

Αποδεκτό 

8 Δικαιολογητικό 6 αρθρ. 
9.1.1 της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του  
Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του  
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του Ν.4412/2016 

Αποδεκτό 

9 Δικαιολογητικό αρθρ. 
9.2 της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό  Οικείου Επαγγελματικού 
Μητρώου 

Αποδεκτό 

10 Δικαιολογητικό 3 αρθρ. 
9.1.2 της Διακήρυξης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας Αποδεκτό 

 
 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω 

η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 

Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού «για την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) 
υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) 
εξυπηρετητή (file server) και τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στην εταιρεία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 
31783,68 € με ΦΠΑ. 

 
εισηγούμαστε 

 
Α)Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 38/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα 

τεσσάρων (44) υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) 

εξυπηρετητή (file server) και τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και ως εκ τούτου την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «HIPAC A.E.B.E.-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, 

ήτοι συνολικού ποσού 31.783,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (25.632,00€ χωρις Φ.Π.Α). 

Β) Την έγκριση ανάκλησης ποσού 16.600,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τη δεσμευμένη 
πίστωση του ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού», για το 
οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  
 

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

 
Α)Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 38/2019 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 

στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) υπολογιστών 

νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) εξυπηρετητή (file server) και 

τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και ως εκ τούτου την κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
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του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «HIPAC A.E.B.E.-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι συνολικού ποσού 31.783,68€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (25.632,00€ χωρις Φ.Π.Α). 

Β) Την έγκριση ανάκλησης ποσού 16.600,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τη δεσμευμένη 
πίστωση του ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού», για το 
οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072. 
 

 
 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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