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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1634/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 26/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/07/2013.  

 
Θέμα 5o εκτός ημερησίας  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος Ειδικοτήτων της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την άμεση επαναλειτουργία του 
συγκεκριμένου συστήματος και με δεδομένο ότι η εν λόγω βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη 
πλαίσια της συντήρησής του. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνημόνιο». 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία 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. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της Περιφέρειας 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 2494/4-11-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

3. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
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5. Το Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση» Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 
εδ. γ όπου ορίζεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή ……αποφασίζει αιτιολογημένα για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ……προμηθειών, παροχής υπηρεσιών…..σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις». 

6.  Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 13 όπου ορίζεται: «...Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της 
προηγούμενης παραγράφου (διαπραγμάτευση) μπορεί να τηρηθεί στις περιπτώσεις  …..περ. ΙΙ: 
Όταν….. για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς 
προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή……».      

 7.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15073/24.07.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας το οποίο έχει 
ως εξής:  
     «Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ειδικοτήτων είναι πλήρως μηχανογραφημένη υπηρεσία και 
βλάβη του μηχανογραφικού συστήματος καθιστά αδύνατη την λειτουργία του τμήματος. Την 
συντήρηση του μηχανογραφικού συστήματος -από έναρξης λειτουργίας του-έχει αναλάβει ο 
ιδιώτης Καρπαθάκης Χρήστος, μοναδικός κατασκευαστής της εφαρμογής και κάτοχος των 
αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων αυτής. 
      Την 15-07-13 λόγω στιγμιαίας απότομης πτώσης της τάσης του ρεύματος το μηχανογραφικό 
σύστημα κατέστη ανενεργό. Όλες οι προσπάθειες επανεκκίνησής του από μέρους μας απέβησαν 
άκαρπες και την επόμενη ημέρα  κλήθηκε ο ιδιώτης συντηρητής να επιληφθεί του θέματος. 
Διαπιστώθηκε ότι η βλάβη είναι σοβαρή και ότι δεν είναι δυνατή η επιτόπια αποκατάσταση της.  
    Πιο αναλυτικά για την επιδιόρθωση απαιτούνται τα κάτωθι 
1.Αντικατάσταση δυο (2) σκληρών δίσκων του διανομέα του συστήματος 
2.Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος  
3.Επανάκτηση των αρχείων 
4.Επανεγκατάσταση της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής 
    Το συνολικό κόστος της επισκευής είναι 738 EURO συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(Συνημμένη 
στο παρόν η σχετική αναλυτική προσφορά του συντηρητή) 
    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι 
α.Τον  εξωγενή παράγοντα της βλάβης 
β.Το ότι η αποκατάσταση ξεφεύγει από τα συνήθη πλαίσια της συντήρησης του   συστήματος 
γ.Την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Πιο αναλυτικά 
   1.Η υπηρεσία βρίσκεται σε αδυναμία να  καλύψει τις κενές θέσεις των ειδικευομένων ιατρών 
στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής αφού η βάση δεδομένων είναι ανενεργή. Ήδη 
καθυστερούν πλέον των 60 τοποθετήσεων ιατρών, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά 
  2.Εχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος των ορκωμοσιών των ιατρών στις Ιατρικές Σχολές της 
επικράτειας με αποτέλεσμα ο καθημερινός όγκος των εισερχόμενων αιτήσεων να  είναι πολύ 
μεγάλος. Μόνο την ημέρα της ορκωμοσίας της Ιατρικής Αθηνών δεχόμαστε κατά μέσο όρο 180 
αιτήσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι με το πέρας της καλοκαιρινής  περιόδου των ορκωμοσιών 
πάντα το μηχανογραφικό  σύστημα φτάνει στον μέγιστο αριθμό εκκρεμών αιτήσεων εντός του 
έτους. Καμία από αυτές τις αιτήσεις δεν μπορεί να μηχανογραφηθεί και  συνεχώς αυξάνεται ο 
όγκος τους. 
   3.Είναι αδύνατη η ενημέρωση της εφαρμογής στο ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής με 
αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να μην μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη των 
αναμονών 
   4.Κάθε ημέρα  καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης δυσχεραίνει  επιπρόσθετα την 
επανεκκίνηση της εφαρμογής λόγω του όγκου των νέων στοιχείων που θα πρέπει να εισαχθούν 
στην βάση δεδομένων   
   Καθίσταται λοιπόν σαφές το έκτακτο του γεγονότος και το εξαιρετικώς επείγον της 
αποκατάστασης της βλάβης και παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες»  

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος Ειδικοτήτων της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την άμεση επαναλειτουργία 
του συγκεκριμένου συστήματος και με δεδομένο ότι η εν λόγω βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη 
πλαίσια της συντήρησής του σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 άρθρο. 5 παρ. 1 εδ. γ και το Ν. 
2286/1995  άρθρο 2 παρ. 13 περ. ΙΙ. Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: α) 620 € για 
τις εργασίες επισκευής του εν λόγω συστήματος και β) 130 € για την αγορά των ανταλλακτικών που 
είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της βλάβης. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού ‘Έτους 2013, 
Ειδικός Φορέας 01.072 στους ΚΑΕ  08690Α και 13290Α αντίστοιχα. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750€ (επτακοσίων πενήντα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος 
του Τμήματος Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης 
για την άμεση επαναλειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος και με δεδομένο ότι η εν λόγω 
βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια της συντήρησής του σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 
άρθρο. 5 παρ. 1 εδ. γ και το Ν. 2286/1995  άρθρο 2 παρ. 13 περ. ΙΙ.  
Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: α) 620€ (εξακόσια είκοσι ευρώ) για τις εργασίες 
επισκευής του εν λόγω συστήματος και β) 130€ (εκατόν τριάντα ευρώ) για την αγορά των 
ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της βλάβης. 
 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού ‘Έτους 2013, 
Ειδικός Φορέας 01.072 στους ΚΑΕ  08690Α και 13290Α αντίστοιχα. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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