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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2874/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης αναφορικά με την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης 150 
οικογενειών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας  Ν. Μάκρης του αναγνωρισμένου φορέα 
«Χαμόγελο του παιδιού» μέσω του οποίου στηρίζονται παιδιά και οικογένειες. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
    Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. 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). 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 
4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  
5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 
6. Το 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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  
8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής κλπ. 
9. Την με αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) απόφαση Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής & παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους Τμημάτων 
της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττική.  
10.Το με αρ. 1065983/14-12-2021 αίτημα του φορέα «Χαμόγελο του παιδιού», αναγνωρισμένου  
τόσο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όσο και από το Υπουργείο Εργασίας, με το 
οποίο ζητείται η  κάλυψη  του κόστους αγοράς τροφίμων 6.200€, του κόστους αγοράς χαρτικών/ 
απορρυπαντικών 3.200€ και του κόστους  αγοράς πρόσθετων προϊόντων λόγω των εορτών 
3.800€, για τη κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης για τις 150 οικογένειες που υποστηρίζονται από το 
Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Νέα Μάκρη του φορέα «Χαμόγελο του παιδιού», στο 
πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης που παρέχει η Περιφέρεια Αττικής στις κοινωνικές δομές και δη 
αυτές που αφορούν παιδιά. 
 Το «χαμόγελο του παιδιού» πέραν των άλλων, διαθέτει τρία (3) κέντρα στήριξης παιδιού & 
Οικογένειας στη Περιφέρεια Αττικής (Μαρούσι, Ίλιον, Ν. Μάκρη), μέσα από τα οποία στηρίζονται 
ολιστικά (υλικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, και ψυχοκοινωνικά) παιδιά και οι οικογένειές που ζουν ή 
απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Επίσης στηρίζει συνολικά δεκαπέντε (15) κέντρα 
στήριξης σε διάφορες περιοχές, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα κέντρο διαχείρισης & διανομής 
προϊόντων στη περιοχή του Ρέντη, καθώς κι ένα κέντρο διανομής προϊόντων στη Ν. Μάκρη. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό, που στελεχώνει τα Κέντρα στήριξης παρέχει στις οικογένειες: υλική 
ενίσχυση (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σχολικά, Χριστουγεννιάτικα πακέτα, Πασχαλινά πακέτα, 
είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, οικοσυσκευές, βρεφικά είδη, έπιπλα κλπ), είδη σημαντικά για κάθε 
παιδί (βιβλία παιχνίδια κλπ), ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική στήριξη (φαρμακευτική κάλυψη, 
ιατρικές εξετάσεις, επεμβάσεις κλπ), κάλυψη άλλων αναγκών για τα παιδιά (θεραπείες 
φροντιστήρια κλπ).   
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11.Επειδή η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει ενεργά τον τις κοινωνικές δομές και δη αυτές που 
αφορούν παιδιά, καθώς υπάρχει ανάγκη προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με κάθε 
πρόσφορο τρόπο , ενώ η δαπάνη προϋπολογίζεται  στο συνολικό ποσό των 13.200,00€ 
συμπ.ΦΠΑ. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 13.200€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  για  την κάλυψη : του κόστους αγοράς τροφίμων 6.200€, κόστους 
αγοράς χαρτικών/ απορρυπαντικών 3.200€ και κόστους αγοράς πρόσθετων προϊόντων λόγω των 
εορτών 3.800€, για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για τις 150 οικογένειες που 
υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Νέα Μάκρη του φορέα 
«Χαμόγελο του παιδιού», στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης που παρέχει η Περιφέρεια Αττικής 
στις κοινωνικές δομές και δη αυτές που αφορούν παιδιά. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411.01 με ποσό 6.200€( συμπ.ΦΠΑ), τον   ΚΑΕ 1231.01 με ποσό 
3.200€( συμπ.ΦΠΑ)  και τον ΚΑΕ 1699.01 με ποσό 3.800 € ( συμπ.ΦΠΑ) , προϋπολογισμού 2021    
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 13.200€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  για  την κάλυψη : του κόστους αγοράς τροφίμων 6.200€, κόστους 
αγοράς χαρτικών/ απορρυπαντικών 3.200€ και κόστους αγοράς πρόσθετων προϊόντων λόγω των 
εορτών 3.800€, για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για τις 150 οικογένειες που 
υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Νέα Μάκρη του φορέα 
«Χαμόγελο του παιδιού», στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης που παρέχει η Περιφέρεια Αττικής 
στις κοινωνικές δομές και δη αυτές που αφορούν παιδιά. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411.01 με ποσό 6.200€( συμπ.ΦΠΑ), τον   ΚΑΕ 1231.01 με ποσό 
3.200€( συμπ.ΦΠΑ)  και τον ΚΑΕ 1699.01 με ποσό 3.800 € ( συμπ.ΦΠΑ) , προϋπολογισμού 2021. 
 

 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και Αγγέλης 
Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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