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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 18/10/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡ. 6505 

Έχοντας υπόψιν: 

1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α'114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

2. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,  

3. το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

4. το κεφ. ΙΑ του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρ. 75-83, όπως ισχύει, 

5. το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινω-
νίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), 

6. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και 
Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει, 

7. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Και-
νοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 

8. τον από 28.12.2018 εγκεκριμένο από ́τη 213η Συνεδρία του του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά Εσωτερικό ́Κανονισμό ́Λειτουρ-
γίας, όπως ισχύει, 

9. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά, 
10. την, από ́25.07.2018 απόφαση της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά περί ́«Παροχής Εξουσιοδοτήσεων στους 

Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες», 
11. την, από 08.04.2020 απόφαση της 253ης  Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά θέμα 8: «Ανάθεση καθηκόντων για την 

άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού́ και Διοικητικού́ Περιεχομένου», 
12. την από 30.09.2021 απόφαση της 307ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά́ για το θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & 

παροχή ́εξουσιοδοτήσεων», 
13. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΚ Αθηνά του οικονομικού έτους 2021 με ΩΤΜΓ46ΜΤΛΡ-ΦΥ8 
14. Tην από 30.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. του «Ε.Κ. Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Εσωτερικού 

Έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» 
15. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω4ΨΖ469ΗΞΩ-2ΩΧ για την έγκριση κατανομής του προϋπολογι-

σμού ανά κατηγορίας δαπάνης και τις τροποποιήσεις αυτής με ΑΔΑ: 6ΥΜΧ469ΗΞΩ-Χ9Θ, ΩΓΞ0469ΗΞΩ-ΗΓΝ και 
61ΜΝ469ΗΞΩ-ΤΣΠ. 

16. την απόφαση της 298ης  Συνεδρίας  (03.06.2021)  του Δ.Σ του Ε.Κ. «Αθηνά» η οποία έκρινε άγονη την διενέρ-
γεια του μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου  και ενέκρινε την διαδικασία απευθείας ανά-
θεση για την εν λόγω μίσθωση 

17. Την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη  των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου 
 

ΑΔΑ: 6ΓΟΥ469ΗΞΩ-ΩΙΩ



 

18. το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διά-
θεσης στον Προϋπολογισμό του έργου “ΔΣΓΔ ΙΙ”  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την δημοσίευση περίληψης πρόσκλησης υποβολής προσφορών  με κωδικό : [GD.PROS.10.MisthoshAkinitou_Α-
ΠΑΝ..1021]   μίσθωσης χώρων γραφείων,  για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ε.Κ. Αθηνά. 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://www.athena-
innovation.gr/el/call_for_tenders. 
 
 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Εμίρης 
 
 

Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά 
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