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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1080/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

Θέμα 74ο  
΄Εγκριση του πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με αντικείμενο τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την: 
«συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. 
Αττικής και για χρονικό διάστημα μέχρι 31/01/2020 συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση τα Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ               [Πρόγραμμα                  « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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

6. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 348/2019(ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

10. Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την υπ΄αρ. 73/2019  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) 
έγκρισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής ,Οικονομικού Έτους 
2019.». 

11.  Τις υπ’ αρ. πρωτ.:  111063/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019   αποφάσεις   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός και η 1η 
αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

12.  Το υπ’ αριθμ.: οικ: 62149/01-03-2019 αίτημα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με θέμα: «Παραγγελία Νομικών Βιβλίων» . 

13.  Τα ηλεκτρονικά  μας μηνύματα : α)04/03/2019  προς τον εκδοτικό οίκο  «ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»   με θέμα: «΄Ερευνα αγοράς» για την προμήθεια Νομικών Βιβλίων για το 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων καθώς και την από 06-
03-2019  απάντηση του για τους τίτλους των βιβλίων που ζητήθηκαν  και  β) την από 6-03-
2019 απάντηση    του εκδοτικού οίκου  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ»  για την προμήθεια 
Νομικών Βιβλίων του οίκου του  που ζητήθηκαν Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων. 

14. Την υπ΄άριθμ. 717/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ7Λ7-Β9Θ 
ΑΔΑΜ:19REQ004618013) με θέμα: ‘Εγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ (1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια 
Νομικών Βιβλίων για τις ανάγκες του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων.  

15. Την υπ΄αριθμ. 94838/03-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ8ΤΘ7Λ7-ΝΓ8 
ΑΔΑΜ: 19REQ004730704) 

16.  Τα υπ΄αριθμ.α). : οικ:100186 09-04-2019 έγγραφό μας προς τις εκδόσεις : εκδόσεις Σάκκουλα 
ΑΕ περί αποκλειστικότητας που έχουν ζητηθεί στο από 06-.3-2019 ηλεκτρονικό μας μήνυμα και 
την υπ΄αριθμ. 10-04-2019 απάντηση του εκδοτικού οίκου με την οποία μας απαντά για την 
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αποκλειστικότητας τους,β) οικ:100180  09-04-2019 έγγραφό μας προς τις εκδόσεις : εκδόσεις 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ περί αποκλειστικότητας που έχουν ζητηθεί στο από 04-03-2019 
ηλεκτρονικό μας μήνυμα και την υπ΄αριθμ. 09-04-2019 απάντηση του εκδοτικού οίκου με την 
οποία μας απαντά για την αποκλειστικότητά τους.  

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής (Μέρος Πρώτο) Άρθρο 
19, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων παρέχουν 
Νομική Υποστήριξη σε κάθε είδους υποθέσεις της Περιφέρειας Αττικής, δικαστικές ή εξώδικες, 
καθώς και νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές 
γνωμοδοτήσεις και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων 
του φορέα και στη διασφάλιση της νομιμότητας των Πράξεων του, για την προστασία των 
συμφερόντων του με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος που υπηρετεί και ως 
εκ τούτου εύλογα προκύπτει η νομιμότητα της δαπάνης για την προμήθεια νομικών βιβλίων. 

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια Νομικών Βιβλίων για τις ανάγκες του 
Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων  συνολικού 
προϋπολογισμού  1.000,00€ πλέον ΦΠΑ  (1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της, με τους εκδοτικούς οίκους «Νομική 
Βιβλιοθήκη» και « Εκδόσεις Σάκκουλα». 
 

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

 

Την προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια Νομικών Βιβλίων για τις ανάγκες του 
Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων  συνολικού 
προϋπολογισμού  1.000,00€ πλέον ΦΠΑ  (1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της, με τους εκδοτικούς οίκους «Νομική 
Βιβλιοθήκη» και « Εκδόσεις Σάκκουλα». 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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