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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3104/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, 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. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-12-2019. 
 

Θέμα  4ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 4.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής, βιβλίων 
λογοτεχνικού περιεχομένου και αθλητικού υλικού, προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά που 
φιλοξενούνται σε ιδρύματα της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• 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 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
προκειμένου να προσφερθεί άμεσα το υλικό σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 
(Α' 85), τον ν. 4257/2014 (Α' 93),  τον ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 
134Α΄) καθώς και τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει. 

2. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

3. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την 
αρ. 109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 
1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

6. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την αριθ. 216/2019 απόφαση Π.Σ. σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Ο.Ε. 
8. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019», καθώς και την 72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) Ορθή Επανάληψη με θέμα: 
«Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019». 

10. Tην υπ’ αριθ. 349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2019, την 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) – ορθή 
επανάληψη - απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με 
την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, 
την 162/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά 
με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 καθώς και την 214/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής αναφορικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019 . 

11. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής», την 50798/14278/16-5-2019 (σχετ. 31329/8949/02-04-2019) 
απόφαση Νομιμότητας της υπ’αριθμ. 73/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την 62445/17080/01-07-2019 απόφαση νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 
162/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής από τον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και την 90136/23741/18-10-2019 
απόφαση νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 214/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 

12. Την υπ’ αριθ. 803/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών / διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ενστάσεων της Π.Ε.Ν.Τ. 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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14. Το υπ’αριθ.64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα « Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – 
Μέθοδος υπολογισμού αξίας των συμβάσεων ». 

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας, άρθο 80 παρ.7, προβλέπονται 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. τα εξής: i) η 
διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα 
κοινωνικής πρόνοιας (εδ. ΙΙ), ii) η εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και 
οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (εδ. IX), iii) η συμβουλευτική, 
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, για θέματα άσκησης 
κοινωνικής εργασίας (εδ. X) και iv) η κοινωνική έρευνα και εποπτεία (ΠΔ 86/2009) για τους 
ανήλικους των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κατά το 1600 του ΑΚ (εδ. XXVII).  

16. Το γεγονός ότι η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών εκπροσωπώντας την 
Περιφέρεια Αττικής και ανταποκρινόμενη στα σημεία των καιρών, προσεγγίζοντας με 
ιδιαίτερη ευαισθησία τα παιδιά, που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας της 
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε..Ν.Τ.Α., θα προσφέρει στα πλαίσια των εορτών των 
Χριστουγέννων είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής, βιβλία και παιχνίδια εκπαιδευτικού και 
ψυχαγωγικού περιεχομένου, στοχεύοντας στην ψυχολογική τόνωση και δημιουργία ενός 
ευχάριστου εορταστικού κλίματος, καθώς και στην ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. 

17. Το με αρ.πρωτ.828579/13-12-2019 έγγραφο του Γρ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε..Ν.Τ.Α με το 
οποίο προωθήθηκε στο τμήμα Προμηθειών αίτημα αναφορικά με προμήθεια: α) ειδών 
χειροτεχνίας και ζωγραφικής για εκατόν σαράντα οκτώ (148) παιδιά. που φιλοξενούνται σε 
ιδρύματα αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Α. τα οποία θα διατεθούν σε ατομική συσκευασία 
δώρου και στην οποία να περιέχεται :1 μπλοκ  κανσόν 25χ35, 1 μπλοκ ζωγραφικής 23χ32, 
1 ψαλίδι, 1 κόλα υγρή, 1 κόλα σε μορφή στικ, 1 κουτάκι χρυσόσκονης, 2 μολύβια, 3 στυλό, 
2 τετράδια, 1 κόλα φωσφοριζέ, 1 σετ ξυλομπογιές 12 χρωμάτων, 1 σετ μαρκαδόρους 
χοντρούς 12 χρωμάτων, 1 γόμα, 1 ξύστρα τύπου βαρελάκι, 2 πινέλα και 1 σετ  ακρυλικών 
χρωμάτων 12 τεμαχίων (ποσότητας 12ml έκαστο), β) βιβλίων λογοτεχνικού  περιεχομένου 
για δέκα (10) παιδιά ηλικίας 16-18 ετών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα αρμοδιότητας της 
Π.Ε.Ν.Τ.Α (σε ατομική συσκευασία δώρου) και γ) αθλητικού υλικού που θα ενισχύσει την 
αθλητική και ψυχαγωγική δράση των ιδρυμάτων  και συγκεκριμένα: 5 μπάλες 
ποδοσφαίρου, 5 μπάλες μπάσκετ και 5 ζευγάρια ρακέτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πιγκ 
πονγκ). 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία  εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής, βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου και αθλητικού 
υλικού, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά που 
φιλοξενούνται σε ιδρύματα της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 < Κάθε είδους δαπάνες δημοσιών σχέσεων > και 
τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.     
 
  

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας και 
ζωγραφικής, βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου και αθλητικού υλικού, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα 
της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών. 
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 < Κάθε είδους δαπάνες δημοσιών σχέσεων > και 
τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.     
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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