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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 969/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-
04-2019. 

Θέμα 47ο  

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της προμήθειας εκατό (100) μικρών μπουκαλιών  
εμφιαλωμένου νερού  για  τους προσκεκλημένους του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΟΠΠ), οι οποίοι θα παρευρεθούν σε συνεδρίαση στις  10/04/2019  στην  Π.Ε.Α.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα 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 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την αριθ. πρωτ. 94084/03-04-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Η  Υπηρεσία  μας  έχοντας  υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
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3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 

Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-

επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση  του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».       

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

6. 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). 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  

ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6. 

8. 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». 

9. Tο Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό  και  

άλλες  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. 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). 

12. 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. 

13. Το Ν.4497/2017 (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.  

14. Το  Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια  

έγγραφα  και  στοιχεία». 

15. Το  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ .A΄ 145) «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες». 

16. Την υπ’ αριθμ. 162/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-

Ν2Η), περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας για απευθείας αναθέσεις κατά το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή (ΦΕΚ 1718/τ. Β΄/ 18-5-2017). 

17. 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. 

18. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-7-2018 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» (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-07-2018), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθμ. 348/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης 

Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ 66557Λ7-

ΒΛΣ). 

20. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης 

Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

ΑΔΑ: 7Ζ3Χ7Λ7-Σ26



 3 

Δράσης 2019» (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 

111063/35236/2-1-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

21. Την υπ’ αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, (ΑΔΑ 

Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ), περί συγκρότησης α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 

αποτελούμενης από τρία μέλη, β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 

Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, αποτελούμενης 

από τρία μέλη, γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 

6-2-2019.  

22. Το με αρ. πρωτ.οικ. 80752/58/20-3-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  

Ανατολικής Αττικής, με  το  οποίο  μας  ζητήθηκε  η  αναφερόμενη  στο  θέμα  δαπάνη και μας 

γνώρισε ότι τα 100 μικρά μπουκαλάκια εμφιαλωμένο νερό θα χρειαστούν για την συνεδρίαση 

του ΣΟΠΠ στις 10-4-2019, ημέρα Τετάρτη. 

23. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

186 κεφ. Θ΄ του  Ν. 3852/2010 αλλά  και των Ν. 3013/2012 και 4249/2014, ως έχουσες  την  

αρμοδιότητα του συντονισμού του έργου της πολιτικής προστασίας για  την αντιμετώπιση των 

καταστροφών εντός των ορίων τους, έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του ΣΟΠΠ, στο οποίο 

προεδρεύει ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης και συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων φορέων 

του Νομού (Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Δήμοι, Δασαρχεία κλπ.), συνεπώς η 

δαπάνη για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των μελών του, κατά τις συνεδριάσεις, ως 

αναφερόμενη  στη λειτουργική δραστηριότητα και στην εκπλήρωση των σκοπών της 

Περιφέρειας, είναι απολύτως νόμιμη (σχετική και η 2020800/27-03-1996 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών – ΦΕΚ 230/τ. Β΄/09-04-1996). Σε  κάθε περίπτωση δε το ποσό των 

εκατόν πέντε ευρώ (105,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προμήθεια τριακοσίων (300) 

μικρών  μπουκαλιών εμφιαλωμένου  νερού  για συνεδριάσεις  έως  το  τέλος  του  2019, 

βρίσκεται  σε  απολύτως  λογικά  πλαίσια,  τηρουμένης της αρχής  της  οικονομικότητας.  

24. Την  υπ΄ αριθμ. 798/2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙΖΤ7Λ7-Ω67), περί  έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης  ύψους εκατόν πέντε  ευρώ (105,00€)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
για  την  προμήθεια τετρακοσίων (300) μικρών  μπουκαλιών  εμφιαλωμένου  νερού  για  
συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)  έως  το  τέλος του  
οικονομικού  έτους 2019  στην  Π.Ε.Α.Α.  

25. Την  υπ΄ αρ. πρωτ. 89916/29-3-2019  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΥΑΥ7Λ7-
81Ν), η  οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α 2016 στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος  Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων.  

26. Την  υπ΄ αριθμ.οικ.94037/03-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση  της  Υπηρεσίας  μας προς  την  
ατομική  επιχείρηση  του Μαντζουράνη Κωνσταντίνου,  περί  υποβολής  οικονομικής  
προσφοράς  για  εκατό (100) μικρά  μπουκάλια  εμφιαλωμένου  νερού  που  θα  διατεθούν  
στη  συνεδρίαση  του  ΣΟΠΠ  στις  10-4-2019  στην Π.Ε.Α.Α. 

22. Την  υπ΄αριθμ. 94084/03-04-2019  οικονομική   προσφορά   της  ατομικής  επιχείρησης του  
Μαντζουράνη Κωνσταντίνου, ποσού 33,90€ με ΦΠΑ, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην 
Υπηρεσία μας και η οποία είναι εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 
εισηγείται 

Την  ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της προμήθειας εκατό (100) μικρών 
μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού για τους  προσκεκλημένους του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), που θα  πραγματοποιηθεί  στην Π.Ε.Α.Α. την Τετάρτη  10-04-2019,  
στην ατομική επιχείρηση  «ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΦΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  που εδρεύει στο 17ο χλμ. 
Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής, Τ.Κ.15351,  τηλ.: 210-6030590, ΑΦΜ: 121610144, ΔΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στην τιμή  της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: τριάντα  τρία ευρώ και ενενήντα  
λεπτά (33,90€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 
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     Η  δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε.Α.Α. 
για το οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0845.01 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων  
σχέσεων»,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ανωτέρω εκτέθηκαν.- 
 
 

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

 

Την  ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της προμήθειας εκατό (100) μικρών 
μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού για τους  προσκεκλημένους του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), που θα  πραγματοποιηθεί  στην Π.Ε.Α.Α. την Τετάρτη  10-04-2019,  
στην ατομική επιχείρηση  «ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΦΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  που εδρεύει στο 17ο χλμ. 
Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής, Τ.Κ.15351,  τηλ.: 210-6030590, ΑΦΜ: 121610144, ΔΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στην τιμή  της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: τριάντα  τρία ευρώ και ενενήντα  
λεπτά (33,90€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 
 
Η  δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε.Α.Α. για 
το οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0845.01 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων  
σχέσεων»,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ανωτέρω εκτέθηκαν.- 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Βρύνα Φωτεινή 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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