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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 13η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 657/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 71829 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-03-2019. 
 

Θέμα 3ο 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 της προμήθειας και εγκατάστασης συγκροτημάτων 
μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των 
οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ:60850/28-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιώς  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση 
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του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τον 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/τ.Α΄/13-07-2010). 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.  

6. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ.Α) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».  

12. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

13.  Την με αρ. 1191/14-3-2017(ΦΕΚ969/τ.Β/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016 
(ΦΕΚ147/τ.Α/20167)». 

14. Τη με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019». 

15. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως ισχύει. 

16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Aπόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
114/τ. ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

17. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β΄1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
στην Οικονομική Επιτροπή».  

18. Το με αρ. πρωτ. 50490/18-02-2019 έγγραφο, με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων εισηγείται την προμήθεια και εγκατάσταση 
συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, με 
ενδεικτικό κόστος 19.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  . 
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19. Τη με αρ. πρωτ. 50535/18-02-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004487146) εισήγηση της Υπηρεσίας 
μας προς την Οικονομική Επιτροπή, για τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση  συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, 
στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν 
οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 

20. Τη με αρ.456/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΝ7Λ7-Η2Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν 
ογδόντα ευρώ (24.180,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια και 
τοποθέτηση  συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και 
Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων  

21. Τη με αρ. πρωτ. 54112/21-02-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 619Τ7Λ7-
ΤΒ8  & ΑΔΑΜ: 19REQ004502142) ύψους €24.180,00 στον ΚΑΕ 171101του Ε.Φ.07072 του 
οικ. έτους 2019 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
1746 και A/A Bεβ. 1482 στο βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 58561/26-02-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την 
προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον 
Πειραιά, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής. 

23. Την υπ’ αρ.πρωτ. 59708/27-02-2019 προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ», 
η οποία  κατατέθηκε εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνη με τους όρους της σχετικής 
πρόσκλησης, με συνολική προσφερόμενη τιμή, ποσού δεκαπέντε  χιλιάδων οκτακοσίων 
σαράντα ευρώ ( 15.840,00€) πλέον ΦΠΑ. 

24. Την υπ’αριθ.πρωτ. 60830/28-02-2019 προσφορά της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία  κατατέθηκε εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σχετικής πρόσκλησης, με συνολική προσφερόμενη τιμή, ποσού δεκατεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών ( 14.860,84€) πλέον 
ΦΠΑ . 

25. Την υπ’αριθ.πρωτ. 60850/28-02-2019 προσφορά της εταιρείας « ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΗ Ο.Ε.» με 
τον δ.τ. «ΑΛΚΑΝ», η οποία  κατατέθηκε εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σχετικής πρόσκλησης, με συνολική προσφερόμενη τιμή, ποσού οκτώ χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( 8.566,72€) πλέον ΦΠΑ . 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται        

 Α)Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην εταιρεία « ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΗ Ο.Ε.» με 
τον δ.τ. «ΑΛΚΑΝ» που εδρεύει επί της οδού Αρτέμιδος 11 στη Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, 
τηλ.2102841244 και φαξ.2102817244,  με ΑΦΜ:081682275  & ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, 
ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( 8.566,72€) πλέον 
ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (10.622,73€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με την από 28-02-2019 προσφορά της. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει  τον KAE 171101του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2019. 
 
Β) Την ανάκληση της πλεονάζουσας πίστωσης από τον KAE 171101του Ε.Φ.07072 του οικ. 
έτους 2019. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην εταιρεία « ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΗ Ο.Ε.» με 
τον δ.τ. «ΑΛΚΑΝ» που εδρεύει επί της οδού Αρτέμιδος 11 στη Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, 
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τηλ.2102841244 και φαξ.2102817244,  με ΑΦΜ:081682275  & ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα δύο λεπτών ( 8.566,72€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο 
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (10.622,73€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%),  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει  τον KAE 171101του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2019. 
 
Β) Την ανάκληση της πλεονάζουσας πίστωσης από τον KAE 171101του Ε.Φ.07072 του οικ. 
έτους 2019. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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