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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 65η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2786/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 03/12/2013.  

 

Θέµα 27
o  

 

Απευθείας ανάθεση της προµήθειας των δώρων που θα προσφερθούν εν όψει των Χριστουγέννων 
από την Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕΑΑ σε Ιδρύµατα για παιδιά, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και σε 
θεραπευτικές κοινότητες. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν 4071/2012 για τις 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση- 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 ( ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Την υπ’αρίθµ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 
«αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.»  

7. Την υπ αρίθµ 2685/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 5000€ πλέον ΦΠΑ για την εν λόγω προµήθεια  

8. Την µε αρ.πρωτ    xxx / 2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
9. Το από 26/11/2013 έγγραφο του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων νοητικά υστερούντων 

ατόµων Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»µε το οποίο 
γνωστοποιούνται οι ανάγκες του Ιδρύµατος  

10. Το από 27/11/2013 έγγραφο της Ε.Γ.Ν.Υ.Α ένωση γονέων νοητικώς στερούντων ατόµων 
/Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Α.Ν.Υ Λαγονησίου «Η ΣΤΕΓΗ»µε το οποίο γνωστοποιούνται 
οι ανάγκες του Ιδρύµατος  

11. Το από 28/11/2013 έγγραφο του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»µε το 
οποίο γνωστοποιούνται οι ανάγκες του Ιδρύµατος  

12. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας Robert Matra Α.Ε.Β.Ε. που κατατέθηκε στην 
Υπηρεσία µας µε το υπ αρίθµ  237575/2-12-2013  πρωτόκολλο. 

13. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας Λ.Κυρίτσης Ορθοπεδικά Α.Ε.Β.Ε που κατατέθηκε 
στην Υπηρεσία µας µε το υπ αρίθµ 237581/2-12-2013 πρωτόκολλο. 

14. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών που 
κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας µε το υπ αρίθµ 237588/2-12-2013 πρωτόκολλο 

εισηγείται 
 

Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας : 
Α)24 τεµαχίων φορµών(οι οποίες προορίζονται για το Ίδρυµα «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ») στην 
εταιρεία Robert Matra Α.Ε.Β.Ε,στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς συνολικού ποσού 564,57 
€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
Β)80 τεµαχίων σεντονιών και 40 παπλωµάτων για το οικοτροφείο της Ε.Γ.Ν.Υ.Α ένωση γονέων 
νοητικώς στερούντων ατόµων /Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Α.Ν.Υ Λαγονησίου «Η ΣΤΕΓΗ» στην 
εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς 
συνολικού ποσού 1525,20€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Γ)35 στρωµάτων κρεβατιών για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην 
εταιρεία Λ.Κυρίτσης Ορθοπεδικά Α.Ε.Β.Ε στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς συνολικού 
ποσού 3.013,50€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
∆)17 πικέ κουβερτών  για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην 
εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς 
συνολικού ποσού 313,65€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Ε)52 µαξιλαροθήκες και 104 σεντονιών για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών στην τιµή της οικονοµικής 
της προσφοράς συνολικού ποσού 716,35€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 « Κάθε είδους δαπάνη δηµοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 05072  
του προϋπολογισµού του 2013, σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας των δώρων που θα προσφερθούν εν όψει των 
Χριστουγέννων από την Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕΑΑ σε Ιδρύµατα για παιδιά, για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες και σε θεραπευτικές κοινότητες στους κάτωθι: 
Α) στην εταιρεία Robert Matra Α.Ε.Β.Ε για την προµήθεια 24 τεµαχίων φορµών (οι οποίες 
προορίζονται για το Ίδρυµα «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»),στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς 
συνολικού ποσού 564,57 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
Β) στην εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών για την προµήθεια 80 τεµαχίων 
σεντονιών και 40 παπλωµάτων για το οικοτροφείο της Ε.Γ.Ν.Υ.Α ένωση γονέων νοητικώς 
στερούντων ατόµων /Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Α.Ν.Υ Λαγονησίου «Η ΣΤΕΓΗ» στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς συνολικού ποσού 1525,20€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
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Γ) στην εταιρεία Λ.Κυρίτσης Ορθοπεδικά Α.Ε.Β.Ε για την προµήθεια 35 στρωµάτων κρεβατιών 
για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην τιµή της οικονοµικής της 
προσφοράς συνολικού ποσού 3.013,50€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
∆) στην εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών για την προµήθεια 17 πικέ κουβερτών  
για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην τιµή της οικονοµικής της 
προσφοράς συνολικού ποσού 313,65€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Ε) στην εταιρεία NEF-NEF A.E.Βιοµηχανία Λευκών Ειδών για την προµήθεια 52 µαξιλαροθήκες 
και 104 σεντονιών για  το Πρότυπο Ειδικό Ορφανοτροφείο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς συνολικού ποσού 716,35€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 « Κάθε είδους δαπάνη δηµοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 05072  
του προϋπολογισµού του 2013, σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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