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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1988/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 35ο  
Ανάκληση της υπ’ αρ. 1708/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: α) την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συμμετοχή 
της Π.Α. στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA 2022 που θα διεξαχθεί στο Παρίσι (20 - 
22/9/2022) και β) την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προκειμένου 
εντός της ταχθείσας από τον ΕΟΤ χρονικής προθεσμίας, (16/8/2022), να έχουν ολοκληρωθεί οι 
προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «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. 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). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»). 

5. 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’)       

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (Τ. Α΄Αρ. Φύλλου 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση       και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ,ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία».  

7. Την αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης -  
επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 688/03-09-2019), 457959(ΦΕΚ 
Β΄/2763/7.7.2020),  625207/23.7.2021 (ΦΕΚ Β΄, 3353/26.7.2021) & 864073/14.10.2021 (ΦΕΚ 
4832/τ. Β΄/19.10.2021) αποφάσεις  Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού «Αντιπεριφερειαρχών 
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων». 

11. Τις υπ’ αρ.179/2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ), 17/2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56),55/2022 (ορθή 
επανάληψη, ΑΔΑ 6Ι7ΑΛ7-ΗΣ7)& 100/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ) αποφάσεις του  
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της  Περιφέρειας 
Αττικής και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2022και η 1η,  2η  και 3η 
τροποποίησή του (αναμόρφωση), αντίστοιχα. 

12. Τις υπ’ αρ. πρωτ.: 169047/30.12.2021, 28194/3.3.2022, 66888/23.5.2022 & 942341/12.8.2022 
αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο 
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η, 2η και 
3ηαναμόρφωσή του αντίστοιχα. 

13. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022. 

14. Τη υπ’ αρ. 1708/2022 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συμμετοχή της Π.Α. στη 
διεθνή τουριστική έκθεση IFTM – TOPRESA που θα διεξαχθεί στο Παρίσι την 20 έως 22/9/2022 
και β) η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ.  780410/10.8.2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών προς τη Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α. με το οποίο έκαναν γνωστά τα εξής:Το κόστος για τη 
συμμετοχή της Π.Α. στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση  IFTM- TOPRESA (Παρίσι, 20-22/9.2022) 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ανοικτού διαγωνισμού για την Τουριστική Προβολή και 
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Ανάπτυξη της Π.Α., (ΑΔΑΜ 22PROC010604928) που διενεργεί η Δ/νσή σας και ο οποίος έχει 
μειοδότη.  

Σύμφωνα με την παρ. 10, του αρ. 6 του ν. 4412/2016, θα πρέπει να γίνει απευθείας ανάθεση στο  
μειοδότη του προαναφερόμενου διαγωνισμού με βάσει την οικονομική προσφορά  του και η δαπάνη  
αυτή θα αφαιρεθεί από το συνολικό συμβατικό τίμημα. Δεν  απαιτείται δηλ. επιπλέον δαπάνη που θα  
επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων.  
Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του θέματος, και συγκεκριμένα όπως προτείνετε να επιβαρύνει τον  
προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΚΑΕ 9891.01.007, είναι μη σύννομο και αντίκειται στην αρχή της  
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα,  
διαφάνεια).  
 
14. Την υπ’ αρ. 1941/2022 απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με θέμα: «Δράσεις Τουριστικής 
Προβολής & Ανάπτυξης της Π.Α.» της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α. και έγινε η 
κατακύρωση του αποτελέσματος. 

15. Την ανάγκη τακτοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 και μη επιβάρυνσή του με δαπάνες 
για τις οποίες εξέλειπε η ανάγκη. 

Εισηγούμαστε  
Την ανάκληση της υπ’ αρ. 1708/2022 απόφασης της Ο.Ε και της υπ’ αρ. πρωτ. 767865/5.8.2022 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΕΝ7Λ7-ΩΜΑ). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την ανάκληση της υπ’ αρ. 1708/2022 απόφασης της Ο.Ε και της υπ’ αρ. πρωτ. 767865/5.8.2022 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΕΝ7Λ7-ΩΜΑ). 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.   
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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