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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2508/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  5ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
προκειμένου για την κάλυψη αναγκών στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Αττικής 
προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγελής Σπυρίδων 

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

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
καθώς είναι απαραίτητη η άμεση υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών Θεμάτων 
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προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες απαιτήσεις και δράσεις, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4555/2018 «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» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν. 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» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 

4. 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. 

5. 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» και ιδιαιτέρως τις 
διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του νόμου. 

6. 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»). 

7. 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 και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ. 31 του νόμου. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
10. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

11. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα : «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

12. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 . 

13. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019 και 
62445/17080/01.07.2019 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η και η 2η 
αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

14. Το με ημερομηνία 8/10/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Περιφερειάρχη, 
σύμφωνα με το οποίο: 
Όπως ορίζεται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’ /2018 άρθρο 24) 
μεταξύ των άλλων στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών Θεμάτων εμπίπτει η 
ανάπτυξη σχέσεων της Περιφέρειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία με ομόλογους 
φορείς, η ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα και οι επαφές που πρέπει το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Θεμάτων 
να διενεργήσει, ώστε να υλοποιήσει επιτυχώς το έργο του και το δημόσιο σκοπό τον οποίο 
υπηρετεί, απαιτεί να υπάρχει διαρκής, αξιόπιστη και συνεχής επαφή με αρμόδιους φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις 
υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του, όπως συνεργασία με ομολόγους φορείς της 
Περιφέρειας στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανισμών, 
παρακολούθηση και προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προώθηση ζητημάτων που 
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αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, υιοθετώντας πολιτικές και δράσεις που έχουν ήδη 
εφαρμοστεί με επιτυχίες σε άλλες χώρες. 
Καθώς το πεδίο των δράσεων είναι ιδιαιτέρως ευρύ, απαιτείται εντατική και εξιδεικευμένη 
ενασχόληση στο αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες και τα 
δεδομένα του Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών Θεμάτων, το οποίο αδυνατεί να ενισχυθεί με 
επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, αφού, όπως είναι γνωστό, το 1/3 των προβλεπόμενων 
Οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Αττικής είναι κενές. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της 
«Κινητικότητας», η οποία κατά την τρέχουσα περίοδο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί λόγω των 
εκλογικών διαδικασιών έτους 2019 και της αναστολής των σχετικών διαδικασιών, γενικά δεν 
καθίσταται αποτελεσματική, καθώς, αντί να προσελκύσει στελέχη με επαρκή τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα να ενταχτούν στην Περιφέρεια Αττικής, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. 
Τούτο διότι στην Αττική λειτουργεί το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων 
Αρχών  και άλλων δημοσίων φορέων που αποτελούν «πόλο έλξης» ικανών στελεχών, με 
αποτέλεσμα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής με επαρκή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να 
μετακινούνται στους εν λόγω φορείς. Για τους παραπάνω αλλά και άλλους συναφείς λόγους 
(π.χ. μη ολοκλήρωση προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων), παρότι διερευνήθηκε με κάθε 
πρόσφορο τρόπο η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας με ίδια μέσα και 
καταρχάς με το ήδη υπηρετούν προσωπικό της αντίστοιχης ειδικότητας, η σχετική διαδικασία 
απέβη άκαρπη. 
Ως εκ τούτου, το παραπάνω έργο, όπως συνοπτικά περιγράφηκε, στο οποίο περιλαμβάνεται 
και ο χειρισμός ιδιαιτέρως σοβαρών και ειδικής φύσης υποθέσεων σε διεθνές επίπεδο, είναι 
πρακτικά αδύνατον να διεκπεραιωθεί επιτυχώς μόνο από το υφιστάμενο προσωπικό της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας.  
Για να μπορέσει να ασκηθεί αυτή η αρμοδιότητα ολοκληρωμένα, αποτελεσματικά και με τις 
παγκοσμίως αποδεκτές και δόκιμες πρακτικές, τις οποίες εφαρμόζουν οι οργανισμοί με 
εμβέλεια αντίστοιχη αυτής της Περιφέρειας Αττικής, είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες που να είναι σε θέση, με τη θεωρητική τους κατάρτιση και την 
εμπειρία τους, να τη διαχειριστούν και να την αξιοποιήσουν, καθώς δεν πρόκειται για 
συνηθισμένες εργασίες που εμπίπτουν στην καθημερινή λειτουργία του αρμοδίου Τμήματος.  
Σε κάθε δε περίπτωση, το ολιγομελές προσωπικό του Τμήματος είναι επιφορτισμένο με τις 
καθημερινές λειτουργίες της Υπηρεσίας, δεν έχει δυνατότητα δραστηριοποίησής του εκτός 
ωραρίου, χρόνο που κατά κανόνα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις και ως άνω 
περιγραφόμενες δράσεις, ενώ τυχόν μετακινήσεις του σε διάφορες περιοχής της διεθνούς 
σκηνής για την προετοιμασία τέτοιων δράσεων, αφενός θα διατάρασσε την εύρυθμη 
καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας, αφετέρου θα απαιτούσε πολλαπλάσιο κόστος με 
αμφίβολα αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος της 
Περιφέρειας Αττικής.  
Από τα ανωτέρω εύλογα προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη υποστήριξη του 
Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών Θεμάτων προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις και δράσεις .  
Συνεπώς η προσπάθεια εξέτασης και εξάντλησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων κάλυψης της 
συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας με πρόσφορα για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της υπηρεσίας και ηπιότερα από δημοσιονομικής απόψεως μέσα, προκρίνει τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς αυτή ανάγεται στη 
λειτουργική δραστηριότητα της Υπηρεσίας και συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των 
σκοπών της, ενώ δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο. 
Από τα προαναφερόμενα, συνάγεται ότι η ανάθεση τέτοιων εργασιών σε τρίτο, έναντι αμοιβής, 
στις οποίες (εργασίες) περιλαμβάνεται κυρίως ό επιτυχής χειρισμός και η διεκπεραίωση 
ιδιαιτέρως σοβαρών και ειδικής φύσης υποθέσεων σε διεθνές επίπεδο, εξυπηρετεί το 
συμφέρον της Υπηρεσίας, το οποίο επιβάλλει αυτές να διεκπεραιωθούν από τρίτους με 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, δοθέντος ότι, κατά τα προαναφερόμενα, δε δύναται να τις 
εκτελέσει το προσωπικό που υπηρετεί, παρά τη σχετική μέριμνα της Διοίκησης για επαρκή 
στελέχωση, γεγονός που συνεπάγεται αδυναμία εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης λειτουργικής 
δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής. 
Κατόπιν των ανωτέρω 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την ανάθεση των ακόλουθων καθηκόντων:  
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- Τη μέριμνα για τη δικτύωση της Περιφέρειας Αττικής σε διεθνές επίπεδο με κέντρα λήψης 
αποφάσεων του εξωτερικού. 
- Την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς εικόνας και εξωστρέφειας του θεσμικού ρόλου της 
Περιφέρειας Αττικής. 
Οι ως άνω στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν – μεταξύ άλλων - μέσω της πραγματοποίησης 
οργανωμένων συναντήσεων με εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας, την 
εξασφάλιση της συμμετοχής του Περιφερειάρχη  σε διεθνή πολιτικά και οικονομικά forum και 
την οργάνωση ειδικών συναντήσεων και επαφών με προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας, με 
σκοπό πάντοτε την εποικοδομητική προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. 
  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε  
στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
προκειμένου για την κάλυψη αναγκών στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Αττικής 
προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
προκειμένου για την κάλυψη αναγκών στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Αττικής 
προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019. 
 
 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγελής Σπυρίδων 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει ότι 
απέχει από την ψηφοφορία. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

     Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελής Σπυρίδων 
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