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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10η (εξ αναβολής)
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 103/2020
Σήμερα 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση (εξ
αναβολής), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά
τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 418797/19-62020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε
νόμιμα στις 19/6/2020, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Α’/17-6-2011), στον
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 2ο Η.Δ.
Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)
για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 104.160,00€ (με ΦΠΑ) και έγκριση των
όρων αυτής.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα οκτώ
(78) παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, λόγω μη
αναπλήρωσης της εκλιπούσης Περιφερειακής Συμβούλου Αλιμπέρτη Βασιλικής (Βίκυς)
(άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
(ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη
Λουκία,
Λεωτσάκος
Ανδρέας,
Αντωνάκου
Σταυρούλα,
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός
Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία,
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη,
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα,
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα,
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος,
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος,
Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη,
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου
Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος ΓλαύκοςΑθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα,
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή και κ. Σιώρας Ηλίας.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ν. Πέππα, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 349896/30-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει
ως εξής:
Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.
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2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του

3.

4.

5.
6.

7.

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα το άρθρο 12, παράγραφο 4.
Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3966/2011 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων
«Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ΄αρίθμ 741993/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα περί αναγκαιότητας του συγκεκριμένου πληροφοριακού
συστήματος.
3. Την από
6/12/2019 πρόταση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) και την 317/4-2-2020 βελτιωμένη πρόταση
4. Το υπ’ αρ. 844302/18-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας Περιφέρειας Αττικής
5. Τις με αρ. πρωτ. 647/4-3-2020 και 1507/9-4-2020 βεβαιώσεις του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
περί άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ανάπτυξη λογισμικού, σε ποσοστό
μικρότερο του 20% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
6. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020.
7. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας
Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020
και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για τη χρηματοδότηση του έργου
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση υλοποιείται με σκοπό τη συνεισφορά στην κάλυψη
αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που πηγάζουν από υποχρεώσεις - αρμοδιότητες της
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010) και ειδικότερα:
• άρθρο 186/Η παρ 21 του Ν. 3852/2010: «…. «21.Η μεταφορά μαθητών από τον
τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των
μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων,
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•

καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας
πραγματοποίησης αυτής» καθώς και τον
ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού όπου
κατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες στην Δ/νση Παιδείας.

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), ιδρύθηκε ως
«Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» με το άρθρο 1 του π.δ. 9/1985 (Α΄ 6) και
μετονομάστηκε με το άρθρο 2 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) σε «Ερευνητικό Ακαδημαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών». Με τον τελευταίο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε
σε «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την
αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) στον τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση
έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και
λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο άρθρο 23 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118Α/24-5-2011). Στις αρμοδιότητες του Ι.Τ.Υ.Ε.
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο σχεδιασμός, η διοίκηση, η λειτουργία και η ανάπτυξη
δικτύων και ψηφιακών υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας.
Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής και
με σκοπό την αποδοτικότητα, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες-γονείς στη διαδικασία των αιτήσεων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού
κόστους μεταφοράς των μαθητών, καθίσταται αναγκαία η εγκατάσταση ενός
πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του έργου της πλήρους διαχείρισης της
μεταφοράς μαθητών. Η ύπαρξη διαδικασίας μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της
διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις, αναμένεται να οδηγήσει
σε σημαντική μείωση της συνολικής δαπάνης για ειδικά μαθητικά δελτία και
χρηματοδότηση μισθωμένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών μέσα από ορθολογική
σχεδίαση αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παραγ. 4 του Ν.4412/16, η Περιφέρεια Αττικής
και το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”», προβαίνουν
στην σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση
ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής.
Το πληροφοριακό σύστημα αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 του σχεδίου της
προγραμματικής σύμβασης και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις οι οποίες θα
περιλαμβάνουν:
ΦΑΣΗ Α. Αρχική μελέτη και καθορισμός προδιαγραφών.
ΦΑΣΗ Β. Καταγραφή και ενσωμάτωση όλων των δρομολογίων ΜΜΜ
ΦΑΣΗ Γ. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος
ΦΑΣΗ Δ. Εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση – υποστήριξη της λειτουργίας
4
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Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και από τον ΚΑΕ 0873.
Ο προϋπολογισμός του σύμφωνα με την πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 104.160,00€,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 25 (εικοσιπέντε) μήνες, αρχής
γενομένης από την υπογραφή της. Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της σύμβασης
ορίζεται η Δ/νση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής.
Με το υπ’ αριθμ. 118943/11-2-2020 και 309802/18-5-2020 έγγραφα του Γραφείου
Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς το
νομικό μέρος το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Μετά τα ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Α) Την Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» προυπολογισμού 104.160,00€ (με ΦΠΑ)
και έγκριση των όρων αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
εισήγησης.
Β) Τον ορισμό ενός μέλους του Περιφερειακού Συμβούλιου, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος
της Επιτροπής, καθώς και τον νόμιμο αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 104.160,00€ (με
Φ.Π.Α.).
Β) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού
104.160,00€ (με Φ.Π.Α.), που έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήμερα …..…………………………….., ημέρα …………………. οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού),
ΑΦΜ…..ΔΟΥ… που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), ΑΦΜ….ΔΟΥ…… που εδρεύει
στην Πάτρα, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Πρόεδρο, Καθηγητή κ. Χρήστο Κακλαμάνη.
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Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3966/2011 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
σχολείων «Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ΄αρίθμ 741993/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα περί αναγκαιότητας του συγκεκριμένου πληροφοριακού
συστήματος.
3. Την από 6/12/2019 πρόταση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) και την 317/4-2-2020 βελτιωμένη πρόταση
4. Το υπ’ αρ. 844302/18-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας Περιφέρειας Αττικής
5. Τις με αρ. πρωτ.
647/4-3-2020 και 1507/9-4-2020 βεβαιώσεις του ΙΤΥΕ
«Διόφαντος» περί άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ανάπτυξη
λογισμικού, σε ποσοστό μικρότερο του 20% της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας.
6. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020.
7. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας
Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020
και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για τη χρηματοδότηση του έργου
8. Την από
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας .
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9. Την με αριθμό.
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ
)
10. Την με αρ. πρωτ.
(ΑΔΑΜ
) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Περιφέρειας Αττικής.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Σκοπός
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση υλοποιείται με σκοπό την συνεισφορά στην
κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που πηγάζουν από υποχρεώσεις αρμοδιότητες της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010) και ειδικότερα:
•
Άρθρο 186/Η παρ 21 του Ν. 3852/2010: «…. «21.Η μεταφορά μαθητών από
τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε
περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.»
καθώς και τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού όπου
κατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες στην Δ/νση Παιδείας.
Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, και
με σκοπό την αποδοτικότητα, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες-γονείς στη διαδικασία των αιτήσεων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού
κόστους μεταφοράς των μαθητών, καθίσταται αναγκαία η εγκατάσταση ενός
πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του έργου της πλήρους διαχείρισης της
μεταφοράς μαθητών. Η ύπαρξη διαδικασίας μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της
διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις, αναμένεται να
οδηγήσει σε σημαντική μείωση της συνολικής δαπάνης για ειδικά μαθητικά δελτία και
χρηματοδότηση μισθωμένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών μέσα από ορθολογική
σχεδίαση αυτών.
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), ιδρύθηκε
ως «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» με το άρθρο 1 του π.δ. 9/1985 (Α΄ 6) και
μετονομάστηκε με το άρθρο 2 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) σε «Ερευνητικό Ακαδημαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών». Με τον τελευταίο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε
σε «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την
αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) στον τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση
έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και
λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο άρθρο 23 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118Α/24-5-2011).
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Β. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού
συστήματος για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της
μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής.
Μια σύντομη περιγραφή της ροής εργασιών του συστήματος είναι η ακόλουθη:
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι Δ/ντες των σχολείων, σε συνεργασία με τους Γονείς/κηδεμόνες, εκπονούν τις επίσημες
αιτήσεις προς την Περιφέρεια. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης από το διευθυντή
δηλώνεται η διεύθυνση του μαθητή, από την οποία γίνεται ο εντοπισμός της θέσης στον
χάρτη ή εναλλακτικά οι συντεταγμένες της οικίας όπως περιγράφονται στη βεβαίωση του
Δήμου. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας με το MySchool, δηλ.
της εισαγωγής των στοιχείων των αιτήσεων με χρήση xls ή xlsx ή άλλου τύπου αρχείων,
ή με χρήση υπηρεσιών webservices, με βάση τις προδιαγραφές που θα δοθούν από το
MySchool.
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στην φάση αυτή το σύστημα εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για έγκριση ή
απόρριψη των αιτήσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις (πχ τύπος σχολείου, χιλιομετρική
απόσταση από κατοικία) και στη συνέχεια ομαδοποιεί τις εγκεκριμένες σε (α) αιτήσεις για
μαθητικά δελτία (για μετακινήσεις που καλύπτονται από υπάρχοντα αστικά και
υπεραστικά δρομολόγια ΚΤΕΛ) και (β) αιτήσεις για μισθωμένα δρομολόγια.
Στη συνέχεια τα στελέχη της Περιφέρειας που έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις, εκτελούν
τους τελικούς ελέγχους και σχεδιάζουν (με τη βοήθεια του συστήματος) τα μισθωμένα
δρομολόγια για την κάλυψη των αιτήσεων.
Μετά την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς δύναται κατά τη διάρκεια του έτους να
γίνεται τροποποίηση δρομολογίων (ενσωμάτωση νέων στάσεων κλπ.)
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα ενσωματώνει τις παραπάνω περιγραφόμενες λειτουργίες
και επιπρόσθετα τις εξής ακόμα:
1. Προσθήκη στοιχείων στις αιτήσεις (αμαξίδιο, συνοδός κλπ) και στον εν συνεχεία
σχεδιασμό των δρομολογίων.
2. Δυνατότητα χρήσης και άλλων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) (πχ Μετρό,
Θαλάσσιες μεταφορές).
3. Εργασίες βελτιστοποίησης στη χρήση των χαρτών λόγω αύξησης του πλήθους των
χρηστών.
4. Απαραίτητο ανασχεδιασμό για ενσωμάτωση δυνατότητας συνδυασμένων
μετακινήσεων ΜΜΜ (πχ τακτικό λεωφορείο -> μετρό -> τραμ, μισθωμένο ταξί ->
καράβι -> μισθωμένο ταξί).
5. Στοιχεία κοστολόγησης δρομολογίων με βάση τον αλγόριθμο μαζικού υπολογισμού
του κόστους δρομολογίων, «μαθηματικό τύπο», μεμονωμένα για κάθε δρομολόγιο ή
μαζικά (για δύο ή παραπάνω δρομολόγια ταυτόχρονα). Δημιουργία στη συνέχεια,
σχετικών αναφορών.
6. Δυνατότητα τροποποίησης υπάρχοντος δρομολογίου με προσθήκη νέων στάσεων
και καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία ισχύει το νέο δρομολόγιο, όπως και
μεταφορά των μαθητών από το παλιό δρομολόγιο στο νέο και τερματισμό ισχύος
του παλιού δρομολογίου. Τα δρομολόγια που δημιουργούνται αποθηκεύονται στο
σύστημα (χάρτες) χωρίς την ανάγκη εξαγωγής τους σε αρχείο. Κανένα δρομολόγιο
δεν θα διαγράφεται.
7. Ιστορικότητα δρομολογίων: Πρόσβαση στα στοιχεία ανά σχολικό έτος για όσα
σχολικά έτη γίνεται χρήση του πληροφοριακού συστήματος. Θα υπάρχει χρονική
περίοδος ισχύος του δρομολογίου και μετά από κάθε τροποποίηση θα υπάρχει
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δυνατότητα να δει ο χρήστης τις προηγούμενες εκδόσεις ενός δρομολογίου καθώς
θα κρατείται σύνδεση της τελευταίας έκδοσης με αυτή που έχει αντικαταστήσει.
8. Δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένα ή μαζικά (των τιμών δημοπράτησης αλλά και
προσφορών των αναδόχων ώστε να παρουσιάζονται και αυτές στο σύστημα (πέρα
από την υπολογιζόμενη τιμή με τον μαθηματικό τύπο).
9. Ενσωμάτωση τακτικών δρομολογίων όλων των ΜΜΜ της Αττικής. Όλα τα τακτικά
δρομολόγια των MMM (αστικών και υπεραστικών) θα περαστούν στο σύστημα με
ενσωμάτωση και του χρονοπρογραμματισμού τους και των σημείων που βρίσκονται
οι στάσεις τους.
10. Εξαγωγή/Αναφορές στατιστικών και οικονομικών στοιχείων όπως ενδεικτικά:
αριθμός μεταφερόμενων μαθητών ανά Περιφερειακή Ενότητα ή ανά είδος
οχήματος, κόστους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με βάσει τις τιμές ανάθεσης
αλλά και τις τιμές τροποποίησης των δρομολογίων κλπ.
11. Κατανομή ρόλων σε χρήστες: σχολική μονάδα, περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια,
διαχειριστής.
12. Κατά την εισαγωγή ή την επεξεργασία ή τη διαγραφή στοιχείων γίνεται καταγραφή
του χρήστη, της ώρας που έγινε η ενέργεια, του πεδίου στο οποίο έγινε η ενέργεια
και της τιμής που εισήχθη στο πεδίο ή μεταβλήθηκε ή διεγράφη από αυτό.
13. «Αναπροσαρμογή αναφορών» (ώστε μέσα στην προδιαγραφή να μπουν όλες οι
αναφορές, ανεξαρτήτως αν αφορούν δρομολόγια ή μαθητές ή στατιστικά).
14. Παρουσίαση των τρεχόντων δρομολογίων σε ειδική φόρμα και δυνατότητα
υποβολής από του Διευθυντές προτάσεων τροποποίησής τους ή προτάσεων για
νέα δρομολόγια.
15. Δυνατότητα του συστήματος να ειδοποιεί τους υπαλλήλους της Περιφέρειας όταν
καταχωρούνται νέα αιτήματα από τα σχολεία.
Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Linux, Apache,
MySQL, Drupal) οπότε δεν θα υπάρχει οικονομικό κόστος για την Περιφέρεια Αττικής για
την αγορά λογισμικού συστημάτων.
Το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:
- Διεπαφή για τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων μέσω της οποίας θα υποβάλλουν
αιτήσεις για χρηματοδότηση μαθητικών μετακινήσεων.
- Διεπαφή για τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας μέσω της οποία θα ελέγχουν τις
αιτήσεις και θα ορίζουν τα προς τελική έγκριση σχολικά δρομολόγια.
- Το όλο σύστημα θα υποστηρίζεται από περιβάλλον GIS (με χρήση Google Maps)
μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν σε κατάλληλο χάρτη
στοιχεία για υπάρχοντα επίσημα (τακτικά και χρηματοδοτούμενα) δρομολόγια.
- Οι χρήστες σε επίπεδο σχολικών μονάδων της Περιφέρειας θα έχουν πρόσβαση
αυτόματα μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Προσθαφαίρεση χρηστών σε επίπεδο διαχειριστή/moderator επίπεδο περιφέρειας
θα γίνεται μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του περιβάλλοντος υλοποίησης
από τον διαχειριστή.
Το πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υπάρχουσες υποδομές του ΙΤΥΕ. Σε
περίπτωση που ζητηθεί μπορεί να γίνει εγκατάσταση και λειτουργία σε εξυπηρετητή της
Περιφέρειας Αττικής. Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί μηχάνημα
εξυπηρετητή με χαρακτηριστικά τουλάχιστον έναν (1) 4core CPU, 32 GB RAM, 500GB
HDD και λειτουργικό Ubuntu 18.04.
Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση των διαδικασιών BACK
UP. Εφόσον η εφαρμογή φιλοξενείται σε συστήματα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα υπάρχει
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καθημερινό BACK UP της εφαρμογής και της ΒΔ το οποίο θα διαπεραιώνεται από
στελέχη του ΙΤΥΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο.
Γ. Διακριτές φάσεις έργου:
ΦΑΣΗ Α. Αρχική μελέτη και καθορισμός προδιαγραφών.
ΦΑΣΗ Β. Καταγραφή και ενσωμάτωση όλων των δρομολογίων ΜΜΜ
ΦΑΣΗ Γ. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος
ΦΑΣΗ Δ. Εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση – υποστήριξη της λειτουργίας
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εφαρμογή για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων
της μεταφοράς μαθητών αφορά την Περιφέρεια Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την πρόταση του ΙΤΥΕ στο
ποσό των 104.160,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 0873.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 25 (εικοσιπέντε) μήνες αρχής γενομένης
από την υπογραφή της.
Το Έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την παράδοση 4 (τεσσάρων) διακριτών
παραδοτέων, σε 4 (τέσσερις) Φάσεις υλοποίησης.
Η έναρξη της χρονικής περιόδου εκπόνησης κάθε Φάσης του έργου δεν απαιτεί την
παραλαβή εκ μέρους της ΚΕΠ της προηγούμενης Φάσης με τα αντίστοιχα Παραδοτέα
της. Οι τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των φάσεων με τα αντίστοιχα παραδοτέα της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορούν να υποστούν μικρές τροποποιήσεις
πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Άρθρο 7) και
εντός της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.
Οι Φάσεις υλοποίησης του Έργου είναι:
ΦΑΣΗ Α Αρχική μελέτη και καθορισμός προδιαγραφών (Διάρκεια 2 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης)
Παραδοτέο
• Αναφορά που θα περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
του πληροφοριακού συστήματος.
Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 2
ΦΑΣΗ Β Καταγραφή και ενσωμάτωση όλων των δρομολογίων ΜΜΜ (Διάρκεια 8 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης)
Παραδοτέο
• Ενσωμάτωση στους χάρτες Google της υπό υλοποίηση εφαρμογής όλων των
τακτικών δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Περιφέρειας Αττικής.
Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 8
ΦΑΣΗ Γ. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος(Διάρκεια 10 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης)
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Παραδοτέο
• Το εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα και τα εγχειρίδια χρήσης του
Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 10
ΦΑΣΗ Δ. Εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση – υποστήριξη της λειτουργίας (έναρξη
τον 9ο μήνα με διάρκεια 14 μήνες)
Παραδοτέο
• Εκπαιδευτικές συναντήσεις για όσα στελέχη της Περιφέρειας εμπλακούν με τη
λειτουργία του συστήματος και αναφορά εργασιών υποστήριξης.
Ημ/νια Παράδοσης: Μήνας 22
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής του έργου ολοκληρώνεται εντός (2) μηνών από την
παράδοση του Παραδοτέου της κάθε Φάσης. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται
διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που ενδεχομένως να ζητηθούν
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ). Σε περίπτωση που η ΚΕΠ
διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ,
επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν
παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Το ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» μέσα στη προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις
υποδείξεις αυτές , είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις οποίες η ΚΕΠ οφείλει να
απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση που η προθεσμία
παρέλθει άπρακτη ή το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις
της ΚΕΠ, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.
Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου και η παραλαβή όλων των Παραδοτέων ανά
φάση και συνολικά, διενεργούνται από την ΚΕΠ .
Η Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της
παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνει να προωθεί τους λογαριασμούς με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά προς πληρωμή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής.
Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παράδοση του τελικού
παραδοτέου από το ΙΤΥΕ και χωρίς να έχει προβληθεί από την Περιφέρεια Αττικής
οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο, το έργο θεωρείται
αποπερατωμένο.
Με την παραλαβή των τελικών παραδοτέων θα συνταχθεί από την ΚΕΠ πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού δεν έχει ουδεμία περαιτέρω
υποχρέωση το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την παραλαβή
της εφαρμογής η Περιφέρεια Αττικής έχει δικαίωμα χρήσης για απεριόριστο χρονικό
διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :
•
•

Τη χρηματοδότηση του έργου, και μέχρι του ποσού των 104.160,00ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7
και την συγκρότηση αυτής.
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•

Την παροχή προς το ΙΤΥΕ όλων των στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για
την εκπόνηση ενός εμπεριστατωμένου έργου.
Τη διάθεση επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού για τη διάθεση των
δεδομένων και για κάθε δυνατή διευκόλυνση του έργου.
Την έκδοση των απαιτούμενων αδειών χρήσης των χαρτών της Google,
απαραίτητων για την λειτουργία της εφαρμογής, με ίδια χρηματοδότηση.

•
•

Β. ΤΟ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» αναλαμβάνει:
•
•
•

Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Την υλοποίηση του παρόντος έργου όπως αναφέρεται στους όρους της παρούσας.
Τη μέριμνα για αποστολή στην Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής των
παραδοτέων του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος.
Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία
υλοποίησης του έργου.

•

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των
84.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 20.160,00€, ήτοι συνολικό ποσό 104.160€. Το
ποσό αυτό αφορά το σύνολο των δαπανών για την εκτέλεση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο
αύξηση του ανωτέρω ποσού εκ μέρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε τέσσερις (4) δόσεις ως
ακολούθως:
• Α’ ΔΟΣΗ: 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου της ΦΑΣΗΣ Α -Αρχική μελέτη
και καθορισμός προδιαγραφών
• Β’ ΔΟΣΗ: 20% με την παραλαβή του Παραδοτέου της ΦΑΣΗΣ Β- Καταγραφή και
ενσωμάτωση όλων των δρομολογίων ΜΜΜ
• Γ’ ΔΟΣΗ: 55% με την παραλαβή του Παραδοτέου της ΦΑΣΗΣ Γ- Υλοποίηση
Πληροφοριακού Συστήματος
• Δ’ ΔΟΣΗ: 15% με την παραλαβή του Παραδοτέου της ΦΑΣΗΣ Δ. -Εκπαίδευση
χρηστών και συντήρηση – υποστήριξη της λειτουργίας
Οι καταβολές των δόσεων προς το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Θα έχουν ως εξής:
Α’ ΔΟΣΗ
10.416,00

Β’ ΔΟΣΗ
20.832,00

Γ’ ΔΟΣΗ
57.288,00

Δ’ ΔΟΣΗ
15.624,00

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» βαρύνεται με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις σε
κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.
▪

▪

Αν η Σύμβαση καταγγελθεί αναιτίως από την Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια
εκπόνησης κάποιας Φάσης του Έργου, η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Παιδείας) θα
αποτιμήσει τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο τμήμα της Φάσης που έχει ήδη
εκπονηθεί προκειμένου να καταβληθεί στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Η τακτική καταβολή των δόσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής θα
συμβάλει στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών και την εκτέλεση των Φάσεων
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης.
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Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται
παραπάνω, συνολικά και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην Περιφέρεια
Αττικής το σύνολο του παραπάνω έργου.
Για την εκτέλεση των πληρωμών το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποχρεούται να καταθέσει
στην Περιφέρεια Αττικής τα σχετικά παραστατικά συνοδευόμενα από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) ένας
(1) Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής ως πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Δ/νσης Παιδείας της
Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Διεύθυνσης γ)
ένας (1) εκπρόσωπος του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι
προτείνονται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» δ) ένας (1) υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής με τον
αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Δ/νσης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται από την Περιφέρεια Αττικής.
2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Παραλαμβάνει και πιστοποιεί
όλα τα παραδοτέα του έργου συνολικά και εισηγείται για την πληρωμή του στην Δ/νση
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της παρούσας
σύμβασης.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης
αυτής.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του
Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα
τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης.
4. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της κάθε φάσης
του έργου και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν
μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων
μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
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6. Η Δ/νση Παιδείας πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε
αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που
έχουν ανακύψει.
7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης, μέλος του ΔΣ του
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το συντονισμό της ομάδας
έργου και για την έγκαιρη και καλή εκτέλεσή του. Η ομάδα έργου θα αποτελείται από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από τον φορέα ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη
αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την
τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της
σύμβασης δεν επιτρέπονται.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1.Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2.Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,
παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται
στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
3.Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, ιδίως αν η
Περιφέρεια Αττικής καθυστερήσει πληρωμές προς αυτό για χρονικό διάστημα πέραν του
τριμήνου από την ημερομηνία της παραλαβής εκάστου παραδοτέου. Η καταγγελία γίνεται
εγγράφως.
4.Η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ιδίως σε περίπτωση
μη προσήκουσας εκτέλεσης των φάσεων του έργου και της τήρησης του
χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.
5.Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση
ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού,
πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, πολέμου κλπ.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών,
υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με
επίσημα έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται
σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(ΙΤΥΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΦΑΣΗ Α. Αρχική μελέτη και καθορισμός προδιαγραφών

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΣΗΣ Α

ΦΑΣΗ Β. Καταγραφή και ενσωμάτωση όλων των
δρομολογίων ΜΜΜ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

2

8

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΣΗΣ Β

ΦΑΣΗ Γ. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος

10

2

10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΣΗΣ Γ

2

ΦΑΣΗ Δ. Εκπαίδευση χρηστών και συντήρηση –
υποστήριξη της λειτουργίας

14

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΣΗΣ Δ

2

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
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25
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Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Μ.
Κουρή ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.
Αλεξανδράτο Χαράλαμπο.

Υπέρ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (51 ψήφοι):
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Ε.
Αβραμοπούλου, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ.
Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ.
Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ.
Δημόπουλος, Ε. Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ.
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β.
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ.
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας
(Ρώμας),
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η.
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου,
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. ΑδαμοπούλουΚουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (46 ψήφοι) :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ.
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε.
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Σ.
Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ.
Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι.
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν.
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ.
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι.
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Γ.
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ.Τατάγια Χριστίνα,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ. Δ.
Βενιεράτος και κ. Σ. Δασκαλοπούλου,
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- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γλ.
Τζμερος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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