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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 321/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 36ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.500,00 € πλέον ΦΠΑ (24.180,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών: α) για την αναβάθμιση της εφαρμογής  
e-student στο ORACLE CLOUD β) μεταφορά δεδομένων  της εφαρμογής e-student στο ORACLE 
CLOUD  γ) ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής  στο ORACLE  DATABASE 
AS A CLOUDE και δ) ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής e-student 
(Σύστημα επικαιροποίησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων των μαθητών που 
δικαιούνται σχολικής μεταφοράς στην Περιφέρεια Αττικής). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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 υπ’ όψη: 
 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.  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 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «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» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «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’) 

6. 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. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» 

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

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός Χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών  της Περιφέρειας Αττικής και την ανάθεση Χωρικής 
Αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

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

10. Την υπ’ αρ.329/27-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020»  

11. Τις υπ’ αρ. πρωτ.:133615/33583/02.01.2019   απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

12. Τo  υπ αριθμ. 56490/22/01/2020 έγγραφο της Δνσης Παιδείας  με θέμα: «Αναγκαιότητα 
Πληροφοριακού Συστήματος» με το οποίο αιτείται την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία 
«Spatial Elements ΕΠΕ»  η οποία έληξε τον Δεκέμβριο του 2019   ώστε να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα το έργο της Υπηρεσίας. 

13. Επίσης η ηλεκτρονική εφαρμογή «e student»δημιουργήθηκε από την εταιρεία «Spatial 
Εlements ΕΠΕ» αποκλειστικά για τη εξυπηρέτηση του έργου της μεταφοράς μαθητών των 
σχολείων της Περιφέρειας Αττικής. Το σύστημα διαχείρισης των δεδομένων των μαθητών που 
δικαιούνται σχολικής μεταφοράς στο οποίο οι Δντες  των σχολείων εισαγάγουν  και 
επικαιροποιηούν  τα στοιχεία που αφορούν την κατοικία και την απόσταση από τη σχολική 
μονάδα και αιτούνται τη δημιουργία ή τροποποίηση των δρομολογίων .Η Δνση Παιδείας ελέγχει 
και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που καταχωρούν οι Δντές προκειμένου να εισηγηθεί τη 
προκήρυξη των δρομολογίων στις διαγωνιστικές διαδικασίες .Επίσης η εταιρεία έχει και την 
τεχνική υποστήριξη καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 

14. Το γεγονός ότι   για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Δνσης Παιδείας, σύμφωνα 
με το άρθρ. 34 παρ. 3 εδ. 1 του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι το σχεδιασμό 
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δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών, είναι απαραίτητη η συνεχής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας γίνεται η εισαγωγή κάθε σχετικής πληροφορίας 
από τους Δ/ντες των σχολείων που αφορούν τη μεταφορά μαθητών, άρα η σχετική δαπάνη 
κρίνεται αναγκαία. 

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
(24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών: α) για την αναβάθμιση της 
εφαρμογής  e-student στο ORACLE CLOUD ( υπολογισμός τυχόν αναγκαίας αναπροσαρμογής 
της συμβατικής τιμής του δρομολογίου με βάση τις τιμές που ανακοινώνει το παρατηρητήριο  τιμών 
του υπουργείου Ανάπτυξης). β) μεταφορά δεδομένων  της εφαρμογής e-student στο ORACLE 
CLOUD  γ) ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής  στο ORACLE  DATABASE 
AS A CLOUDE   και δ) ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής e-student 
(Σύστημα επικαιροποίησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων των μαθητών που 
δικαιούνται σχολικής μεταφοράς στην Περιφέρεια Αττικής).  
 

Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος των:   ΚΑΕ 0879.01 ποσού 24.180,00€ Ε.Φ.01.072 του 

προϋπολογισμού του έτους 2020  CPV:«72212332-5»  .  
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
(24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών: α) για την αναβάθμιση της 
εφαρμογής  e-student στο ORACLE CLOUD ( υπολογισμός τυχόν αναγκαίας αναπροσαρμογής 
της συμβατικής τιμής του δρομολογίου με βάση τις τιμές που ανακοινώνει το παρατηρητήριο  τιμών 
του υπουργείου Ανάπτυξης). β) μεταφορά δεδομένων  της εφαρμογής e-student στο ORACLE 
CLOUD  γ) ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής  στο ORACLE  DATABASE 
AS A CLOUDE   και δ) ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής e-student 
(Σύστημα επικαιροποίησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων των μαθητών που 
δικαιούνται σχολικής μεταφοράς στην Περιφέρεια Αττικής).  
 

Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος των:   ΚΑΕ 0879.01 ποσού 24.180,00€ Ε.Φ.01.072 του 

προϋπολογισμού του έτους 2020  CPV:«72212332-5». 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μεθυμάκη Άννα και το αναπληρωματικό 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 

 
 
 
 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
•  
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