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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 28/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-01-2020. 
 

Θέμα 19ο 
Έγκριση του υπ΄αρ. 100/2019 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης για τη «Συντήρηση και Επισκευή του 
εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ 
Αθηνών».  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 
85Α/11-4-2012) και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει. 

4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

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

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

9. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

11. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

13. Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

14. Την υπ’ αρ.424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης προγράμματος προμηθειών 2018, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.83/2018 και 
180/2018 όμοιες. 

15. Το Π.Δ.161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομ. Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ τ. Α’ 
145/23-6-2000) και την υπ’ αρ.4367/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 174/21-2-2001). 

16. Τη με αρ.11/2018 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και 
επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας 
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Εκπ/σης Α’ Αθηνών, διάρκειας ενός έτους, συνολικού ποσού 175.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

17. Την υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» για την «Συντήρηση και Επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας 
Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών», συνολικής αξίας 
94.884,80€, η οποία λήγει στις 21/1/2020  

18. Το υπ΄αρ. 596418/3-10-19 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων της υπ΄αρ. 1/2019 
Σύμβασης προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη διενέργεια νέου διαγωνισμού.   

19. Το υπ΄αρ. 843129/18-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής με το 
οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης για την απρόσκοπτη παροχή των 
υπόψη υπηρεσιών έως την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των τεχνικών προδιαγραφών του 
νέου διαγωνισμού από την εν λόγω Διεύθυνση.  

20. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες οι 
συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη α) 
των κατώτατων ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 και β) του 10% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.  

21. Το υπ΄αρ. 100/2019 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το 
οποίο: 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  100/2019 
Στην Αθήνα, την Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2018 και την 
υπ’ αριθμ. 676/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Πολίτη Ισμήνη, τα μέλη Αρτεμάκη Σταματία, και 
Κολοφωτιά Βασιλική. 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
 
Τροποποίηση της με αριθμό 1/2019 σύμβασης για την «Συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ 
Αθηνών» κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Tην υπ. αρ. 1/2019 σύμβαση «για την «Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της 
Περιφέρειας Αττικής και των γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών  με την 
εταιρία «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι € 
94.884,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, λήγει στις 21/1/2020 

• Το υπ’ αρ. 843129/18-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών διευκρινίζεται η αναγκαιότητα επέκτασης της υπάρχουσας σύμβασης 
προκειμένου να παρέχεται στη Δ/νση η τεχνική υποστήριξη έως τη διενέργεια νέου 
διαγωνισμού,  

• Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 132 του Ν. 4412/2016.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της υπ. αρ. 1/2019 
σύμβασης «για την «Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής και των 
γραφείων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών  με την εταιρία «Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 
ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 132 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι η 
αξία της τροποποίησης της σύμβασης ανέρχεται στο 10%  της αξίας της αρχικής σύμβασης,  ήτοι 
ποσό 9.488,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   
 
22. Το γεγονός ότι η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

προετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές ενός νέου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης του εξοπλισμού, με τη μορφή παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης (print services), 
όπως μας ενημέρωσε με το υπ΄αρ. 843129/18-12-2019 έγγραφό της και για το λόγο αυτό η 
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Υπηρεσία μας δεν έχει προβεί ακόμη στη δημοσίευση του νέου διαγωνισμού. Για τους 
ανωτέρω λόγους και για την αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού των Υπηρεσιών του 
Κεντρικού Τομέα της Π. Α. και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών, για ένα χρονικό 
διάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίησή της. Η αξία της 
τροποποίησης ανέρχεται στο 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (94.884,80€ Χ 10% = 
9.488,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την έγκριση του υπ΄αρ. 100/2019 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ. 132 του Ν. 
4412/2016, για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών αυτής μετά τη λήξη της (21/1/2020) και 
έως εξαντλήσεως του ποσού της τροποποίησης. Η αξία της τροποποίησης ανέρχεται στο 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι ποσό 9.488,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Οι υπόλοιποι όροι της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης παραμένουν σε ισχύ.   
 

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

 
Την έγκριση του υπ΄αρ. 100/2019 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «Μ. Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ. 132 του Ν. 
4412/2016, για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών αυτής μετά τη λήξη της (21/1/2020) και 
έως εξαντλήσεως του ποσού της τροποποίησης. Η αξία της τροποποίησης ανέρχεται στο 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι ποσό 9.488,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Οι υπόλοιποι όροι της υπ΄αρ. 1/2019 Σύμβασης παραμένουν σε ισχύ.   

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
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