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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 21.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3495/17.01.2020 πρόσκληση του Δημάρχου 

ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 17.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «     « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                          «     « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                           «     « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                           «      « 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –009– 

Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 4ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ επί του πρωτοκόλλου παραλαβή̋ που 

αφορά την υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρηση̋ δικτύου Wi-Fi». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 70691/31.12.2019 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντα̋ υπόψιν: 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 208 παρ. 4 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο αν η επιτροπή 

παραλαβή̋ παραλάβει το υλικό με παρατηρήσει̋, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τι̋ 

αποκλίσει̋ που παρουσιάζει αυτό από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και διατυπώνει αιτιολογημένα τη 

γνώμη τη̋ για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

ότι οι παρεκκλίσει̋ του υλικού ή τη̋ υπηρεσία̋ δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα  του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική 

Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 
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υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ τιμή̋. 

Σα̋ αποστέλλομε το υπ. αριθ. 393/05-12-2019   τιμολόγιο παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ Computer Studio Α.Ε., 

το πρωτόκολλο παραλαβή̋, την υπ. αριθ. 66213/12-12-19    βεβαίωση εκτέλεση̋ εργασιών του 

Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και  Επικοινωνιών καθώ̋ και την υπ. αριθ. πρωτ. 

68089/18-12-19 Πρόσκληση – Σύσταση Δημάρχου προ̋ την   Computer Studio Α.Ε. 

 

Έχοντα̋ υπόψην: 

        1. Την υπ. αριθ. 14/2019 μελέτη του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και  

Επικοινωνιών 

        2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 9809/22-03-2019 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και τη̋ εταιρεία̋ 

Computer Studio Α.Ε.   

       3. Την υπ. αριθ. πρωτ. 66213/12-12-2019 βεβαίωση εκτέλεση̋ εργασιών από το Αυτοτελέ̋ Τμήμα 

Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και  Επικοινωνιών 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφαση̋ παραλαβή̋ του υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ 

τιμή̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, καθώ̋ και το υπ΄αριθμ. 2852/15-01-2020 έγγραφο του Αυτοτελού̋ 

Τμήματο̋ Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ & Επικοινωνιών, που έχει ω̋ εξή̋: «Στην συνεδρίαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 31/12/2019, ζητήθηκε να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσει̋ σχετικά με τι̋ 

δυσλειτουργίε̋ που επισήμανε το Αυτοτελέ̋ Τμήμα Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ & Επικοινωνιών, στην 

βεβαίωση εργασιών για το τιμολόγιο που αφορούσε ένα μέρο̋ (τελευταία δόση) τη̋ υπηρεσία̋ για το 

συμβόλαιο συντήρηση̋ ασύρματου δικτύου WiFi (ΚΜ14/2019). 

Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. 14/2019 μελέτη του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και 

Επικοινωνιών 

2. Το υπ αριθ. Πρωτ. 9809/22-03-2019 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και τη̋ εταιρεία̋ 

Computer Studio Α.Ε. 

3. Το υπ. αριθ. 393/05-12-2019 τιμολόγιο παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ Computer Studio Α.Ε. 

4. Την υπ. αριθ. Πρωτ. 66213/12-12-2019 βεβαίωση εκτέλεση̋ εργασιών από το Αυτοτελέ̋ 

Τμήμα Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και Επικοινωνιών 

5. Την υπ αριθ. Πρωτ. 68089/18-12-19 Πρόσκληση–Σύσταση Δημάρχου προ̋ την Computer 

Studio Α.Ε. 

6. Την υπ αριθ. 70409/30-12-2019 Απάντηση σε ¨Πρόσκληση – Σύσταση σχετικά με την 

κατάσταση του δικτύου WiFi του Δήμου Ιλίου (ΑΠ: 68089) 18/12/2019¨ τη̋ Computer Studio  
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Α.Ε προ̋ τoν Δήμο Ιλίου. 

7. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 208 παρ. 4 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο αν η επιτροπή 

παραλαβή̋ παραλάβει το υλικό με παρατηρήσει̋, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τι̋ 

αποκλίσει̋ που παρουσιάζει αυτό από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

τη̋ για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.  

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσει̋ του υλικού ή τη̋ υπηρεσία̋ δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ 

τιμή̋. 

Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο συμβόλαιο συντήρηση̋ του ασυρμάτου δικτύου 

WiFi επισημαίνουμε τα εξή̋: 

1) Η κατάσταση του ασύρματου δικτύου ήταν γνωστή στον ανάδοχο από συμβάσει̋ 

παλαιοτέρων ετών. 

2) Ο ανάδοχο̋ έχει ειδοποιηθεί από το τμήμα Πληροφορική̋, για τι̋ δυσλειτουργίε̋ που 

υπάρχουν από το φθινόπωρο, αλλά δεν έχουν αποκατασταθεί. Σύμφωνα με την 

απάντηση του αναδόχου, έγιναν ενέργειε̋ για την αποκατάσταση του ασύρματου 

δικτύου που προβλέπονται από το συμβόλαιο συντήρηση̋, χωρί̋ αποτέλεσμα. 

3) Υπάρχουν αποκλίσει̋ από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ όσο αφορά το τελευταίο τρίμηνο. 

Όπω̋ ρητά αναφέρεται στην μελέτη: «Ο ανάδοχο̋ είναι υπεύθυνο̋ για την 

βελτιστοποίηση τη̋ ποιότητα̋ του σήματο̋ καθώ̋ και τη̋ κάλυψη̋ του χώρου και θα 

προβαίνει στου̋ κατάλληλου̋ χειρισμού̋ έτσι ώστε να διορθώνονται τυχόν προβλήματα 

στην πρόσβαση των χρηστών». 

4) Υπάρχει κατεστραμμένο̋ εξοπλισμό̋ λόγω βανδαλισμών στο ασύρματο δίκτυο που 

δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο συντήρηση̋ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει 

παροχή υπηρεσία̋ WiFi (Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου) 

5) Ο σχεδιασμό̋ και η ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου WiFi έγινε το 2009, με 

διαφορετικέ̋ παραμέτρου̋ σε σχέση με τι̋ παρούσε̋ συνθήκε̋ (π.χ. αύξηση αριθμού 

χρηστών και φορητών συσκευών, αύξηση άλλων ασυρμάτων δικτύων, αύξηση 

θορύβου και κατάληψη φάσματο̋ συχνοτήτων, φυσικά εμπόδια-μεγάλωμα δέντρων). 

Σύμφωνα με τον ανάδοχο, είναι απαραίτητο̋ ο ανασχεδιασμό̋ τη̋ διάταξη̋ του 

εξοπλισμού καθώ̋ και αντικατάσταση χαλασμένου εξοπλισμού, για να μπορέσουν να 

αποκατασταθούν οι δυσλειτουργίε̋ και να υπάρχει ορθή παροχή υπηρεσία̋ στου̋ 

δημότε̋. 
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Έχοντα̋ υπ΄ όψη τι̋ παραπάνω διευκρινίσει̋, παρακαλούμε για τι̋ δικέ̋ σα̋ ενέργειε̋.» 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ τιμή̋ στο ύψο̋ των 3.193,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 

υπ΄αριθμ. 393/05-12-2019 τιμολόγιο παροχή̋ υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του άρθρου 208  παρ. 4 

του Ν. 4412/2016, λόγω μη συμμόρφωση̋ του αναδόχου με τι̋ επισημασμένε̋ δυσλειτουργίε̋ των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, όπω̋ αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο του   Αυτοτελού̋ 

Τμήματο̋ Τεχνολογία̋, Πληροφορική̋ και Επικοινωνιών. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,            

            Μαρκόπουλο̋ Φ., Βέργο̋ Ι. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                        
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