
 

 1 

                   
 
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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3746/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 14ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 2.000,00 με Φ.Π.Α. (1.612,90€ χωρίς Φ.Π.Α.) για 
την προμήθεια αναλωσίμων για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Γεωργικής 
Ζωολογίας και Εντομολογίας στο πλαίσιο προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 και συγκεκριμένα της Δράσης 6 [ CPV: 33696500-
0 «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» ] 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε  με το  Ν. 4071/11-04-2012 
(ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012)  και  ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας  Αττικής»,  όπως τροποποιήθηκε   και  ισχύει. 

3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό  και  
άλλες  διατάξεις».  

4. 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). 

5. 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». 

6. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση  κώδικα  φόρου  προστιθέμενης αξίας». 
7. 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). 

8. 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. 

9. Το Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,   με  
τον  οποίο  τροποποιούνται  άρθρα  του  Ν.4412/2016.  

10. Το  Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια  
έγγραφα  και  στοιχεία». 

11. Το  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ .A΄ 145) «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες». 
12. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  
και  αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω.  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της 
ελαίας» (ΦΕΚ 125/τ.Α΄1953). 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του  Ν.Δ. 3786/1957 «Περί μέτρων προστασίας της Εθνικής 
Ελαιοπαραγωγής και οργανώσεως των σχετικών προς αυτή υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας» (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/1957). 

15. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  η  
οποία  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017. 

16. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  
Δράσης  2018» (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθμ.130459/02-07-2018 απόφαση της  Περιφερειάρχη  Αττικής (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-
07-2018), περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας  Αττικής». 

18. Την με αρ. πρωτ. 10268/135408/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΠ7Ν4653ΠΓ-Κ7Ρ) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Πρόγραμμα Συγκριτικών Πειραματικών 
Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018», στην οποία  μεταξύ άλλων 
ορίζεται  ότι  για  τη Δράση 6 «Παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου με τη χρήση 
τεχνητού υποστρώματος και ζεολίθων: δημογραφική ανάλυση  και  στοχαστική  
μοντελοποίηση», στόχος είναι η συμπλήρωση  της υφιστάμενης γνώσης της βιολογίας του 
δάκου της ελιάς μέσω της  μελέτης  της  δημογραφίας του  καθώς  επίσης  και  η διερεύνηση 
της δράσης των ζεόλιθων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω Δράσης υπολογίζεται 
έως  2.000,00€ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και  
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής, μέσω προμήθειας αναλωσίμων για το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας  και  Εντομολογίας. 

19. Το με αρ.πρωτ.οικ.14183/6-12-2018  έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  και  
Κτηνιατρικής  Π.Ε.Α.Α.,  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  το  από  3-12-2018  αίτημα  του  
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Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών, περί  προμήθειας αναλωσίμων για   την  ολοκλήρωση  
της  υπό στοιχείο 18 Δράσης. 

 
εισηγείται 

 να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή την έγκριση δαπάνη  και διάθεσης πίστωσης ύψους δύο  
χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€  χωρίς ΦΠΑ), για την 
προμήθεια αναλωσίμων για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Γεωργικής 
Ζωολογίας και Εντομολογίας στο  πλαίσιο  προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 και συγκεκριμένα της Δράσης 6. 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2018, 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 δαπάνη  και διάθεσης πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ), για την προμήθεια αναλωσίμων για το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας στο 
πλαίσιο προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2018 και συγκεκριμένα της Δράσης 6. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής, για το οικονομικό έτος  2018, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές 
προμήθειες». 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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