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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’ αριθμ 2510/2019 
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  7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7Λ7-Μ2Φ) απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ. 
 
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 κα 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 
προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α’/19), ο πρόεδρος της Επιτροπής 
κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Αργυροπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».  

2. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
μελών τους με κλήρωση» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 221 & 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. 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 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». 

6. Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1. Α΄/01-0402019) «Εναρμόνιση με την ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό  απόρριτο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016 –Μέτρα για την επιτάχυνση 
του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

7. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011), 

9. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ. 21700/19-09-2012 αποφάσεις 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης με θέμα 
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή, προμηθειών υπηρεσιών ή έργων, 

10. Την υπ’ αριθμ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 

περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής  γενομένης από 6-2-2019: Α) 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, Β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών της ΠΕΑΑ και Γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ.», 

11. Την αριθμ. πρωτ. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/03-09-2019) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο 10. απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα από 06-02-2019 έως   

05-02-2020. 

13. Το από 25/09/2019 Ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) απόφασης με την προσθήκη 
της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/01-04-2019) στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ 
μέχρι τη λήξη της θητείας της ήτοι: 05/02/2020. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) απόφασης με την προσθήκη 
της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 
4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/01-04-2019) στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ 
μέχρι τη λήξη της θητείας της ήτοι: 05/02/2020. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει 
λευκό.  
 

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 
Χρονοπούλου Νίκη 
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