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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2978/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, 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. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 14 εκτός ημερήσιας διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την Τροποποίηση των αρ. 193, 194, 195/2018 Συμβάσεων της αρ.
9/2018 Διακήρυξης του ανοικτού, άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
Υλικοτεχνικής Υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κ.Τ. Αθηνών
(Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Αγγελόπουλος Γεώργιος
• Αγγέλης Σπυρίδων
• Κατριβάνος Γεώργιος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Κουρή Μαρία
• Καραμάνος Χρήστος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς
ότι οι σχετικές συμβάσεις λήγουν εντός του μήνα και δεδομένου ότι, μετά τη λήξη δεν θα είναι
δυνατή η τροποποίηση τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα
Καραβέλη η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

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 ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».
Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A; 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»(ΦΕΚ
ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019).
Την αρ. 722070/12.11.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με «Ανάθεση και
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 4258/20.11.2019)

Την υπ’ αρ. 24/2018 (ΑΔΑ: ΨΘ3Φ7Λ7-Η65) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη
διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2018 2019, ποσού 396.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την υπ. αρ. απόφαση 1519/2018 (ΑΔΑ: 68Ρ77Λ7-0ΒΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 396.100,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών Υλικοτεχνικής Υποστήριξης για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 2018Δεκέμβριος 2019).
12. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 126426/27-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΤΥ7Λ7-ΚΙΨ) Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
13. Την υπ΄αρ. 2073/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω7ΑΑ7Λ7-7Τ0), με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 9/2018 Διακήρυξης
14. Την αρ. 9/2018 Διακήρυξη του ανοικτού, άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών Υλικοτεχνικής Υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κ.Τ.
Αθηνών (Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019)
15. Τις υπ. αρ. 193 (Υπηρεσίες γραφιστικής δημιουργίας κλπ) , 194 (Υλικοτεχνική υποστήριξη κλπ)
, 195 ( Υπηρεσίες σχεδιασμού κλπ) /2018 Συμβάσεις, οι οποίες λήγουν τον Δεκέμβριο του
2019
16. Την αρ. 291/2019 (ΨΡ3ΣΛ7-ΟΝΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την
τροποποίηση της υπ. αρ. 24/2018 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της
Περιφέρειας Αττικής και την παράταση του χρόνου υλοποίησης των αναφερομένων στην
ανωτέρω απόφαση εκδηλώσεων καθώς και των οικείων συμβάσεων
17. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την αρ. 291/2019 Απόφαση, δεν υλοποιήθηκαν όλες οι
Εκδηλώσεις που είχαν εγκριθεί με την υπ. αρ. 24/2018 Απόφαση «Έγκριση προγράμματος
πολιτιστικών εκδηλώσεων Κ.Τ.» και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο των υπόψη Συμβάσεων,
σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 των Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία «Η
σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων
(Δεκέμβριος 2019). Σε περίπτωση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μίας
10.
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εκδήλωσης από την αρμόδια Υπηρεσία, ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης».
18. Τις διατάξεις του αρ. 132 του Ν. 4412/2016
19. Τις αρ. 48/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΣΟ717-HEZ) και 676/2018 (ΑΔΑ: 6Γ17Λ7-Κ4Χ) αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών
20. Το υπ΄αρ. 97/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, το οποίο έχει
ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 97/2019
Στην Αθήνα, την Δευτέρα 02-12-2019 και ώρα 11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ
2018, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2018 και την υπ’ αριθμ. 676/2018 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Πολίτη Ισμήνη, τα μέλη Αρτεμάκη Σταματία, και Κολοφωτιά
Βασιλική.
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση Συμβάσεων της υπ. αρ. 9/2019 Διακήρυξης για την «παροχή υπηρεσιών
Υλικοτεχνικής Υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κ.Τ. Αθηνών» ως
προς το χρόνο ολοκλήρωσης τους.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•
Την αρ. 24/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την έγκριση
προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρικού τομέα
•
Το υπ. αρ. 774596/28.11.19 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, με το
οποίο διαβιβάστηκε η αρ. 291/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής η οποία τροποποιεί την υπ. αρ. 24/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού &
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής και παρατείνει τον χρόνο υλοποίησης των αναφερομένων
στην ανωτέρω απόφαση εκδηλώσεων καθώς και των οικείων συμβάσεων έως 31/3/2020
•
Το υπ. αρ. 783180/2-12-2019 έγγραφο πρόσκληση από την Δ/νση Οικονομικών προς την
Επιτροπή
•
Την Σύμβαση υπ. αρ. 193/2018 με την εταιρία με την επωνυμία «NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «NEXT COM AE».
•
Την Σύμβαση υπ. αρ. 194/2018 με την εταιρία με την επωνυμία «ΤΣΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
•
Την Σύμβαση υπ. αρ. 195/2018 με την εταιρία με την επωνυμία «CLOUDPRINT IKE DIGITAL &
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «CLOUDPRINT IKE».
•
Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των
Συμβάσεων υπ. αρ. 193/2018, 194/2018, 195/2018 για τις εκδηλώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν
έως τον Οκτώβριο του 2019 ή δεν θα πραγματοποιηθούν έως το Δεκέμβριο του 2019, με χρονική
παράταση των Συμβάσεων αυτών έως 31/3/2020.
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα.

21. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι οι σχετικές συμβάσεις λήγουν εντός του μηνός και
δεδομένου ότι, μετά τη λήξη δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση τους, εισηγούμαστε την εξέταση
του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2019, λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτού.
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή :
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 97/2019 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Διαγωνισμών, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης των συμβάσεων 193, 194 &
195/2018 ως προς το χρόνο λήξης αυτών, με χρονική παράταση τους έως 31/3/2020.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των υπ’ αρ. 193, 194, 195/2018 Συμβάσεων.
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 97/2019 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Διαγωνισμών, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης των συμβάσεων 193, 194 &
195/2018 ως προς το χρόνο λήξης αυτών, με χρονική παράταση τους έως 31/3/2020.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των υπ’ αρ. 193, 194, 195/2018 Συμβάσεων.
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος. Κ. Τημπλαλέξης
Γρηγόριος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Κατριβάνος Γεώργιος δηλώνουν λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
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