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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς το εισηγητικό μέρος, με διόρθωση του κειμένου στο σημείο α) 

σε «Ο.Ε. σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο» και διόρθωση των ποσών της κατανομής στα 
ορθά, δηλ.  σε συνολικό ποσό €10.170,00 και σε €5.085,00 για το έτος 2019 και €5.085,00 για το 

έτος 2020.) 

                  
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. 983/2019 
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 61ο  

α) Τροποποίηση της ορθής επανάληψης της υπ’αρ. 2657/2018 απόφασης πολυετούς δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης και β) ανάκληση του πλεονάζοντος ποσού με βάση την ορθή 
επανάληψη της 2657/2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τζίβα Αιμιλία  

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  
 Βρύνα Φωτεινή 
 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 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην Ασημακοπούλου η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Ο.Ε. για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον υπ’αρ. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 

ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) και ιδιαιτέρως τις 
διατάξεις του άρθρου 276 του νόμου. 

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. πρωτ. 44403/2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και 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. 
66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον υπ’αρ. 4555/2018 Νόμο Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [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. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

10. Την υπ’ αρ.424/2017 (ΑΔΑ:ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 
». 

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

12. Τις υπ’αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017, 23201/8723/20.04.2018, 
55780/19589/31.7.2018 και 93032/30380/22-11-2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, με τις οποίες 
επικυρώθηκε  ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η 
Αναμόρφωση,η 2η Αναμόρφωση και η 3η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

13. Την υπ’αρ. 348/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019. 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 
2019».   

15. Την υπ’αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, με την οποία επικυρώθηκε  
ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

16. Την υπ’ αριθ. 2657/2018 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής για την 
της έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΩ1Ι7Λ7-ΞΜΚ).  
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17. Την υπ’αρ. 202071/17-10-2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: 
Ω4417Λ7-ΒΝ8). 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 203315/17-10-2018 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς 
που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

19. Την από 18/10/2018 οικονομική προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ 
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» η οποία ανέρχεται στο ύψος των €10.170,00  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

20. Την υπ’αρ. 2991/2018 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΚΦ7Λ7-
Ν3Ψ).  

21. Την υπ’αρ. οικ. 245432/6-12-2018 ανακοίνωση ανάθεσης. 
22. Την υπ’αρ. 150/2018 σύμβαση. 
23. Τις υπ’αρ. 202071/17-10-2018 (Ω4417Λ7-ΒΝ8) ,1274/02-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ6567Λ7-ΔΜΔ) 

αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης. 
24. Το γεγονός ότι για την προμήθεια  δάφνινων στεφανιών για δύο έτη με συνολικό συμβατικό 

τίμημα 10.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, η εγκεκριμένη δαπάνη ήταν 12.400 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην οποία εκ παραδρομής είχε υπολογισθεί ΦΠΑ 24%  αντί 
του σωστού 13% που ισχύει για την κατηγορία αυτή και επομένως πρέπει να γίνει 
ανάκληση της πλεονάζουσας πίστωσης ποσού 2.230,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

25. Το γεγονός ότι η πίστωση πρέπει να καλύπτει και μέρος του έτους 2020 επειδή ο χρόνος 
ισχύος της υπ’αρ. 150/2018 σύμβασης είναι δύο έτη με χρόνο έναρξης την 23-10-2018 και 
επομένως η ανωτέρω σύμβαση λήγει την 23-10-2020. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 

α) την τροποποίηση της ορθής επανάληψης της υπ’αρ. 2657/2018 απόφασης  Ο.Ε. 
σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο ως εξής: συνολικό ποσό: € 10.170,00 με ετήσια 
κατανομή € 5.085,00 για το έτος 2019 και € 5.085,00 για το έτος 2020. 
και β) ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 438/2019 (ΑΔΑ: 
Ψ6567Λ7-ΔΜΔ) για την εφαρμογή των ανωτέρω. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019. 
 

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

 
α)  α) την τροποποίηση της ορθής επανάληψης της υπ’αρ. 2657/2018 απόφασης 
 Ο.Ε. σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο ως εξής:  
συνολικό ποσό: € 10.170,00 με ετήσια κατανομή € 5.085,00 για το έτος 2019 και € 
5.085,00 για το έτος 2020. 

και  
β)  ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 438/2019 (ΑΔΑ: Ψ6567Λ7-ΔΜΔ) 

για την εφαρμογή των ανωτέρω. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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