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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2239/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 29ο   
Λήψη απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της αρ. 10/2018 σύμβασης με 
θέμα «Συντήρηση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών εκτός της αίθουσας της Δυτικής 
Αττικής» και ενδεχόμενη έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το αρ. 219 του Ν.4412/2016. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.Α. στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

 Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018). 
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 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. 

 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». 

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

 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.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το αρ. 219 παρ. 
4.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Την υπ΄αρ. 10/2018 σύμβαση με την εταιρεία «COMPUTER STUDIO AE» με θέμα «Συντήρηση Η/Υ και 

λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών εκτός της αίθουσας της Δυτικής Αττικής» 

 Το υπ΄αρ. 29/31.1.2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αναδόχου εταιρείας. 
 Το με ημερομηνία 31.1.2019 πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο 

αναφέρει ότι παρασχέθηκαν καλώς οι υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στα σχετικά δελτία επίσκεψης 
μηχανικού. 

 Τη με  ημερομηνία 15.2.2019 βεβαίωση εκτέλεσης υπηρεσιών, με τις αναφερόμενες σε αυτή 
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Τη με ημερομηνία 8.2.2019 επιστολή της αναδόχου εταιρείας και την με αρ. πρωτ. 41076/8.2.2019 
απάντηση της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 
 
 
  Την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της αρ. 10/2018 σύμβασης με θέμα «Συντήρηση Η/Υ και 
λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών εκτός της αίθουσας της Δυτικής Αττικής» και 
ενδεχόμενη έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το αρ. 219 του Ν.4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πρακτικού παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις,  

ομόφωνα αποφασίζει 
Την μη περικοπή στην πληρωμή του αναδόχου. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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