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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. 3127/2019 
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  15ο  
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια και τοποθέτησή αυτοκόλλητου σε 
υαλοπίνακα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, συνολικού ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

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

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, 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, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: ΩΥΑ97Λ7-Λ6Ζ



 2 

2. Τις διατάξεις του 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» (ΦΕΚ 
133/Τ. Α’/19-07-2018). 

3. Το 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 έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

4. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

8. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την  αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και την αρ. πρωτ. 86436/22609/05-09-2019 απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της αρ. 216/2019 απόφασης-πρακτικού 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

11. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 722070/12.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

13. Την υπ’ αρ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του  Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 737286/15-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε.Β.Τ.Α. σχετικά με την τοποθέτηση αδιαφανούς μεμβράνης, η οποία καταστράφηκε με την 
απομάκρυνση  του σπασμένου υαλοπίνακα. 

15. Το γεγονός ότι η κάλυψη των υαλοπινάκων έχει υλοποιηθεί με χρήση αυτοκόλλητου 
αμμοβολής και εικονίζει συγκεκριμένη παράσταση, την οποία έχει φιλοτεχνήσει ο προμηθευτής, 
στον οποίο ανατέθηκε εξ αρχής, με την υπ’ αρ. 2492/11-9-2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η σήμανση προσόψεων, εισόδων, ορόφων και γραφείων  των κτηρίων της 
Π.Ε.Β.Τ.Α., κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 143755/24-8-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
της υπηρεσίας, και η οποία βρίσκεται στα αρχεία του.  

16. Ειδικότερα, η προμήθεια της  αναφερόμενης μεμβράνης με την απεικόνιση συγκεκριμένου 
θέματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παράστασης και βάσει του άρθρου 32, 
παρ. 4, περ. β του Ν. 4412/2016, «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται…για συμπληρωματικές παραδόσεις που 
πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική 
αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά 
αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση…».  

17. Το γεγονός ότι η δαπάνη πρέπει να προσδιοριστεί με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλ. 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχική οικονομική προσφορά του αναδόχου,  με μια σχετική 
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αύξουσα απόκλιση, συνυπολογίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του υαλοπίνακα 
και της ισχύουσας προσφερόμενης τιμής μονάδος της αγοράς. 

18. Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 500,00€  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών», του Ε.Φ. 02072 του 
ισχύοντος προϋπολογισμού 2019. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, 

την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, για το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια  και τοποθέτηση αυτοκόλλητου 
αμμοβολής με παράσταση σε υαλοπίνακα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών»  για το ποσό των 
500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού 
έτους 2019.   
 

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

 
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, για το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια  και τοποθέτηση αυτοκόλλητου 
αμμοβολής με παράσταση σε υαλοπίνακα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών»  για το ποσό των 
500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού 
έτους 2019.   
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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