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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 222/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, 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. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α) την προμήθεια νέου server και β) τη μεταφορά των
δεδομένων και των εφαρμογών σε αυτόν, προϋπολογισμού 6.448,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (5.200,00 € πλέον Φ.Π.Α).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής
Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012.
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ.
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής και ισχύει.
3. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον υπ’αρ. 4555/2018 Νόμο Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκτατίας-Ενίσχυση της Συμμετοοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οράνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑΡυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διαατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
8. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017),
όπως διορθώθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’αρ. 348/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2019.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019».
11. Την υπ’αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, με την οποία επικυρώθηκε ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής
12. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ.169802/19-11-2018 αίτημα του Τμήματος Εφαρμογών για την προμήθεια
server.
13. Το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα σε δύο εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τη
Δ/νση Μισθοδοσίας που θα επιλυθούν με την προμήθεια νέου server και μια εκ των
αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφέρειας
Αττικής είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής
λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα (άρθρο 30, παρ. 1.
του Οργανισμού) και επομένως το αίτημα είναι βάσιμο.
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή:
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού
6.448,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) νέου server και μεταφορά των
δεδομένων και των εφαρμογών σε αυτόν και συγκεκριμένα:
1) 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) νέου server. Η
δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 1725 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 2019
και
2) 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά των δεδομένων και των
εφαρμογών σε αυτόν.
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0879 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 2019.
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού
6.448,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) νέου server και μεταφορά των
δεδομένων και των εφαρμογών σε αυτόν και συγκεκριμένα:
1) 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) νέου server. Η
δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 1725 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 2019
και
2) 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά των δεδομένων και των
εφαρμογών σε αυτόν.
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0879 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 2019.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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