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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2857/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, 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. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 

Θέμα  26ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διετές συμβόλαιο συντήρησης και προμήθεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
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  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», 

3. Tον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,   

5. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», 

6. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

7. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις»,   

8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
10. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

11. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. Την υπ’ αριθ. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,  

14. Την αριθμ. 71/2017 Σύμβαση της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά διετές συμβόλαιο συντήρησης και 
προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας 
εξεταάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Δ.Α. με 
ημερομηνία λήξης 12/12/2019, 

15. Το αριθμ. πρωτ. 718375/11-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Δ.Α., με 
θέμα: «Συμβόλαιο συντήρησης πληροφοριακού συστήματος Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής» το οποίο αναφέρει τα εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της λήξης του 
συμβολαίου συντήρησης που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα της αίθουσας εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις 13-12-2019 (Αριθμ. σύμβασης: 71/2017) και της 
αναγκαιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του στη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης για την 
έκδοση αδειών οδήγησης, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την εκ νέου σύναψη 
συμβολαίου συντήρησης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σωστής λειτουργίας του ανωτέρω 
πληροφοριακού συστήματος», 

16. Το γεγονός ότι   σύμφωνα  με  το  άρθρο 186 κεφ. Ε΄ του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-
2010) στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι και η χορήγηση 
αδειών οδήγησης οχημάτων μετά από διενέργεια σχετικών εξετάσεων οπότε η αίθουσα 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για την 
απρόσκοπτη και χωρίς κωλύμματα διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, 

17. Το γεγονός ότι μετά από έρευνα του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Δ.Α., η δαπάνη για τη 
σύναψη διετούς συμβολαίου συντήρησης και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
του πληροφοριακού συτήματος για την αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Αττικής, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 3.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για διετές συμβόλαιο συντήρησης και προμήθεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας εξετάσεων  υποψηφίων οδηγών της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Αττικής λόγω του ότι σύμφωνα με το άρθρο 186 
κεφ. Ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών 
και Επικοινωνιών είναι και η χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων μετά από διενέργεια σχετικών 
εξετάσεων, οπότε η αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών πρέπει να βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση για την απρόσκοπτη και χωρίς κωλύμματα διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων 
οδηγών.  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0869 κατά 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
τον ΚΑΕ 1329 κατά 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 1723 κατά 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 
2019.    
 

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

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για διετές συμβόλαιο συντήρησης και προμήθεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας εξετάσεων  υποψηφίων οδηγών της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Αττικής λόγω του ότι σύμφωνα με το άρθρο 186 
κεφ. Ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών 
και Επικοινωνιών είναι και η χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων μετά από διενέργεια σχετικών 
εξετάσεων, οπότε η αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών πρέπει να βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση για την απρόσκοπτη και χωρίς κωλύμματα διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων 
οδηγών.  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0869 κατά 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
τον ΚΑΕ 1329 κατά 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 1723 κατά 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 
2019.    
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
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