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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2986/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, 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. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις
28-11-2019.
Θέμα 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., για την προμήθεια κουρτινών για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, για τη
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α. και για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής. [CPV:
39515000-5 (Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα)]
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
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Αγγελόπουλος Γεώργιος
• Αγγέλης Σπυρίδων
• Κατριβάνος Γεώργιος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Κουρή Μαρία
• Καραμάνος Χρήστος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 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. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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).
Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαιτέρως της παρ.14
του άρθρου 6.
Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
Το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ.1 περ. 31 και του άρθρου 6 παρ. 2, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και
ισχύει.
Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ.19.
Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί
«Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019».
Την υπ’αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2019» καθώς και τις υπ’́αρ.73/2019 (ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8), 162/2019
(ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) και 214/2019 (ΑΔΑ:Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) Αποφάσεις έγκρισης 1ης, 2ης και 3ης
Τροποποίησης και Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2019.
Τις
υπ’αρ.πρωτ.:111063/2-1-2019,
31329/8949/2-4-2019,
62445/17080/1-7-2019
και
90136/23741/18-10-2019 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής καθώς και η 1η, 2η και 3η αναμόρφωση
αυτού οικονομικού έτους 2019.
Την υπ’ αριθμ.499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-09-2019).
Την υπ’ αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, (ΑΔΑ
Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ), περί συγκρότησης α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης
από τρία μέλη, β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, αποτελούμενης από τρία μέλη, γ) Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-2-2019, όπως τροποποιήθηκε με
την 2510/2019 όμοια (ΑΔΑ: 64ΨΜ7Λ7-2ΒΙ).
Την υπ’αρ.555804/20-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί Τροποποίησης και
Συμπλήρωσης της υπ’αρ. 499022/2-9-2019 Απόφασης (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019).
Το υπ’αριθμ.755563/21-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,
περί αντικατάστασης κουρτινών για το εν λόγω Γραφείο, καθόσον έχει περάσει μεγάλο χρονικό
διάστημα, περίπου είκοσι χρόνια, από τότε που τοποθετήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες κουρτίνες και
έχει επέλθει φυσιολογική φθορά (καμμένες από τον ήλιο, σχισμένες, κατεστραμμένοι μηχανισμοί).
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Στον προθάλαμο του ανωτέρω Γραφείου, θα χρειαστεί ύφασμα BLACKOUT, γιατί υπάρχει
πρόβλημα με τον ήλιο και περισσότερο το καλοκαίρι. Προκειμένου να κρατηθεί χαμηλό το κόστος
προτείνεται η κατασκευή roller. Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα ανά χώρο έχουν ως εξής: στο
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 34,40 τ.μ., στο Γραφείο Συμβούλου 12,66 τ.μ., στον προθάλαμο
Αντιπεριφερειάρχη 12,46 τ.μ. και στη Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη 19,195 τ.μ. Το κόστος μαζί με
την τοποθέτηση, μετά από έρευνα αγοράς, υπολογίζεται σε 2.280,00€ με Φ.Π.Α.
21. Το από 22-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Οικονομικών
της Π.Ε.Α.Α. περί προμήθειας roller-κουρτίνας διαστάσεων 2,0μ*1,5 (3τ.μ.), στην ανωτέρω Δ/νση,
καθόσον υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης σε παράθυρο της Δ/νσης Οικονομικών με ανατολικό
προσανατολισμό, δεδομένου ότι ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργείται πρόβλημα
στην εργασία των υπαλλήλων λόγω αντανακλάσεων της ηλιακής ακτινοβολίας στις οθόνες των Η/Υ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
τοποθέτησης, ανέρχεται στο ποσό των 75,00€ με Φ.Π.Α.,
22.
Το υπ’αριθμ.758351/22-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε.Α.Α. περί
αντικατάστασης κουρτινών για το εν λόγω Τμήμα, καθόσον έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα,
περίπου είκοσι χρόνια από τότε που τοποθετήθηκαν οι κουρτίνες στο γραφείο που λειτουργεί το
Τμήμα Εκπ/κών Θεμάτων της ΠΕΑΑ (πρώην γραφείο Πολιτικής Προστασίας). Επίσης έχει επέλθει
φυσιολογική φθορά (καμένες από τον ήλιο, σχισμένες, κατεστραμμένοι μηχανισμοί) και μάλιστα πριν
από λίγο διάστημα αφαιρέθηκαν, γιατί κρίθηκε επικίνδυνο να υπάρχουν από την στιγμή που
αιωρούνταν και ήταν έτοιμες να πέσουν. Προκειμένου να κρατηθεί χαμηλό το κόστος, προτείνεται η
αντικατάστασή τους, με κατασκευή roller. Τα συνολικά μέτρα είναι περίπου 6,00 τ.μ. και το συνολικό
κόστος μαζί με την τοποθέτηση, μετά από έρευνα αγοράς, είναι 145,00€ με Φ.Π.Α.
23. Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα, το συνολικό κόστος για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται σε
2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. για την προμήθεια κουρτινών για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, για τη
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α. και για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής. [CPV:
39515000-5 (Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα)].
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής–Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2019, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές Προμήθειες», σύμφωνα με όσα
ανωτέρω εκτέθηκαν.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. για την προμήθεια κουρτινών για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, για τη
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α. και για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής. [CPV:
39515000-5 (Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα)].
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής–Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2019, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές Προμήθειες».
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Κατριβάνος Γεώργιος
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