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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1785/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 15ο εκτός ημερησίας διατάξεως 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/2017 σύμβασης για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων και plotter των Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΤ, ΒΤ, ΔΤ, ΝΤ Ανατολικής Αττικής, 
Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την υπ’ αρ.393/2016 (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2017. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 109291/39630/2016 Απόφαση επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 124/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΨΗ3Λ7Λ7-842) 
αναφορικά με την 1η αναμόρφωση του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017. 

11. Την υπ’ αρ. 32112/12067/15.05.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ αρ. 124/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής. 

12. Την υπ’ αρ. 260/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας Αττικής (ΣΟΠΠ) για τρία (3) έτη, δαπάνης 160.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

13. Την υπ’ αρ. 1718/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις 
υπηρεσίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων του Π.Σ. Αττικής και των 
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας Αττικής (ΣΟΠΠ) για τρία (3) έτη». 

14. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 176695/1/26.09.2016 και 113/03.01.2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
. 

15. Την υπ’ αριθ. 2682/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. 

16. Την αρ. πρωτ. 215419/17.11.16 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
17. Την υπ΄ αρ. 1167/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για τις την ετήσια συντήρηση και επισκευή εκτυπωτώ, 
πολυμηχανημάτων και plotter. 

18. Το γεγονός ότι η υπ’ αρ. 30/2017 σύμβαση λήγει στις 28/06/2018. 
19. Το υπ΄ αρ. 24/2018 πρακτικό της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε 
στη συζήτηση με  θέμα: «Παράταση της αρ. 30/2017 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ PLOTTER ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ”», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 
147/08.08.2016), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Η γνωμοδοτική επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 Το με αρ. πρωτ. οικ. 126051/26.06.2016 έγγραφο - πρόσκληση του Τμήματος Συνοπτικών 
Διαδικασιών Προμηθειών. 

 Την υπ. αρ. σύμβαση 30/2017. 
 Τα άρθρα 132  παρ.2 και 221  παρ.1  περ. ζ του Ν.4412/2016. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της με αρ. 30/2017 σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία 
Μηχανών και Υλικών Γραφείου», με παράταση της διάρκειάς της για 36 ημέρες  και έως του ποσού των 
5.654,4 ευρώ, ήτοι ποσού ίσου του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (56.544 ευρώ συμπ. του ΦΠΑ), 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
20. Το άρθρο 132, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο : «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση 

αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να 
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τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, 
εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των δύο ακόλουθων τιμών : 
α) Των κατώτερων ορίων του άρθρου 5 και  
β) Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών. ». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή : 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/2017 σύμβασης που αφορά τις υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και plotter, συμβατικού προϋπολογισμού 56.544,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως προς τη χρονική της διάρκεια και συγκεκριμένα έως τις 
03/08/2018 (36 ημέρες από την λήξη της σύμβασης) και έως του 10% της συμβατικής αξίας, ήτοι 
5.654,40€. 
Διαμορφούμενη Συνολική αξία σύμβασης : 56.544,00 + 10% = 56.544,00 + 5.654,40 = 62.198,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/2017 σύμβασης που αφορά τις υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και plotter, συμβατικού προϋπολογισμού 56.544,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως προς τη χρονική της διάρκεια και συγκεκριμένα έως τις 
03/08/2018 (36 ημέρες από την λήξη της σύμβασης) και έως του 10% της συμβατικής αξίας, ήτοι 
5.654,40€. 
Διαμορφούμενη Συνολική αξία σύμβασης : 56.544,00 + 10% = 56.544,00 + 5.654,40 = 62.198,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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