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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1350/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

Θέμα 13ο  
Έγκριση ανάθεσης, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,  για τη διενέργεια μετρήσεων αέριων ρύπων, 
συνολικού ποσού 7.936,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 17-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
 

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

 Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

 Το Ν. 4270/2014 περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 Την υπ.αρ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ:6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: « Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

 Την  αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. 

 Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

 Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-
2017). 

 Την υπ’ αρ.162/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1718/τ.Β’/18-5-
2017) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 
4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

 Την από 18.12.2017 έγγραφη καταγγελία κατοίκων Λυκόβρυσης-Πεύκης, που αφορά όχληση, 
από έντονη οσμή, από τα αέρια που εκλύονται από τη μονάδα επεξεργασίας καφέ της 
εταιρείας KUDU Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 47 στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. 

 Το άρθρο 71 παρ.3. στοιχ.2 του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με 
τα οποίο, το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, είναι αρμόδιο 
ιδίως για: «τη χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, επιβολή κυρώσεων, 
μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει (π. δ. 78/2006 
(ΦΕΚ 80Α’)»  και «την διενέργεια ελέγχων σε περίπτωση καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα σε όλες 
τις ανωτέρω μονάδες» (στοιχ. 6). 

 Το α.π.6386/17/30.1.2018 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών με θέμα: «Αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου», 
σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι διαχέονταν οσμές και αέρια στο περιβάλλον, από τη 
λειτουργία του συστήματος απαγωγής της επιχείρησης και ζητήθηκε από την επιχείρηση να 
λάβει άμεσα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα (όπως π.χ. ανύψωση εξωτερικών απαγωγών 
σωλήνων). 

 Το α.π.28776/19.3.2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: 
«Αποτελέσματα ελέγχου στο επαγγελματικό εργαστήριο επεξεργασίας τσαγιού & καφέ της 
εταιρείας KUDU Ε.Ε.  ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ», που λειτουργεί επί της οδού 
Γρ. Λαμπράκη 47 στη Λυκόβρυση, σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν 
πραγματοποιούνταν εργασίες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν ήταν σε λειτουργία. 
Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε μέτρηση καυσαερίων διότι οι καυστήρες των μηχανημάτων 
της επιχείρησης είναι ατμοσφαιρικής καύσης. Επισημαίνεται ότι για τη δραστηριότητα δεν 
προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 Το από 15.4.2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του 
Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο οι μονάδες επεξεργασίας καφέ θεωρείται ότι εκπέμπουν 
κυρίως μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια 
(PM10/PM25), πτητικές οργανικές ενώσεις καθώς και επικίνδυνους αέριους ρύπους. Η 
επικινδυνότητα έκθεσης σε αυτές ποικίλει. Για την ακριβέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των οσμών στον πληθυσμό απαιτείται προσδιορισμός της χημικής σύστασης των αερίων. 

 Το α.π.6558/18.4.2018 αίτημα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, το οποίο 
μας γνωρίζει ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα-όργανα για να προσδιορίσει 
ποιοτικά και ποσοτικά τους ρύπους από την επιχείρηση και την επικινδυνότητά τους για την 
δημόσια υγεία & το περιβάλλον. 

 Την υπ’ αριθ.1028/2018 (ΑΔΑ:7ΜΝΙ7Λ7-ΓΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για τη διενέργεια μετρήσεων από το Εθνικό 
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Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Χημείας, συνολικού ποσού 7.936,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.400,00€ + 1.536,00€).  

 Την υπ. αριθ. Α/Α 2293, αρ. πρωτ.90013/10-5-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:755Κ7Λ7-ΡΦ5, Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ003077272)  με την 
οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 7.936,00€ στον ΚΑΕ 087901 « Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίας» του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.  

 Το από 17.5.2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του 
Ε.Κ.Π.Α. που αναφέρει ότι είναι το μοναδικό εργαστήριο το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει 
εξειδικευμένες δοκιμές, όπως είναι ο χημικός χαρακτηρισμός των οσμών μέσω GC/To/FMs & 
προσδιορίζει το συνολικό κόστος εργασίας αυτών { δειγματοληψία και ανάλυση ανέρχεται στο 
ποσό των 5.400€ πλέον ΦΠΑ  + επιπλέον κόστος για τον χαρακτηρισμό των εκπομπών 
ανέρχεται στο ποσό των 1000€ πλέον ΦΠΑ), ήτοι 6.400,00 € πλέον ΦΠΑ (7.936,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  όπως αποφασίσει: 
 
Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ (ή Ε.Κ.Π.Α.)/ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή Ε.Λ.Κ.Ε.), Ταχ. Δ/νση: 
Χρήστου Λαδά 6 , Τ.Κ.10561 Αθήνα, ΑΦΜ :090145420 και  Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών,   για τη διενέργεια 
μετρήσεων των αέριων ρύπων που ελκύονται από μονάδα επεξεργασίας καφέ, η οποία θα διεξαχθεί, 
από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ποσό των 
7.936,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι 6.400,00€ πλέον ΦΠΑ). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, τον ΚΑΕ 087901 « Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ (ή Ε.Κ.Π.Α.)/ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή Ε.Λ.Κ.Ε.), Ταχ. Δ/νση: 
Χρήστου Λαδά 6 , Τ.Κ.10561 Αθήνα, ΑΦΜ :090145420 και  Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών,   για τη διενέργεια 
μετρήσεων των αέριων ρύπων που ελκύονται από μονάδα επεξεργασίας καφέ, η οποία θα διεξαχθεί, 
από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ποσό των 
7.936,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι 6.400,00€ πλέον ΦΠΑ). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, τον ΚΑΕ 087901 « Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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