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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1446/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 17o 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους α) 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για φωτοτυπικά και φαξ (toner) και β) 2.950,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για εκτυπωτές (toner & 
drums), για τις ΑΜΕΣΕΣ ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με απευθείας ανάθεση μέσω της 
διαδικασίας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 
για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους» 
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
6. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 

σκοιπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ».  

7. Το υπ΄αρ. οικ. 956/27-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής με θέμα «Παραγγελία toner» το οποίο   αναφέρει τα εξής: 
«Παρακαλώ όπως μας εγκρίνετε τη δαπάνη για την αγορά 2 κουτιών toner για τα δύο φαξ 
μάρκας cannon i-sensys FAX-L140, για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας». 

8. Tα υπ΄αρ. οικ. 1840/12-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής (Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού, Αναδασμού) με θέμα «Προμήθεια 
μελανιών εκτυπωτών και fax» το οποίο αναφέρει τα εξής: «Παρακαλούμε όπως μας 
προμηθεύσετε μελάνια (μαύρα & έγχρωμα) για τα κατωτέρω μοντέλα εκτυπωτές & FAX της 
Υπηρεσίας μας. 

    1.ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICJET 6310 ALL IN ONE 
   2.ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON IR 2500 
   3.FA PANASONIC KX-FP145” 
9. Το υπ΄ αρ. Φ4.1/2076/31-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής με 

θέμα «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών» το οποίο αναφέρει τα εξής:  «Παρακαλούμε για την 
προμήθεια των παρακάτω αναλώσιμων υλικών : 

 Δύο (2) ταινίες για τα FAX Panasonic KX-F1810 (ενόψει των μεταθέσεων & αποσπάσεων η 
αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσω fax) 

 Ένα (1) Toner για τον εκτυπωτή HP Laser jet P1010 (Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων) 

 Ένα (1) Toner για τον εκτυπωτή HP Laser jet P1102 (Τμήμα Οικονομικών-Μισθοδοσίας 
Μηχανοργάνωσης) 

 Δύο (2) Toner για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, KONIC MINOLTA DIALTA DI3010 
10. Το  υπ’ αρ. οικ. 951/26-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτ. Αττικής το οποίο αναφέρει τα εξής:  «Παρακαλούμε να 
μας προμηθεύσετε τα παρακάτω υλικά για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας : 

 Τόνερ για φωτοτυπικό Cannon iR 2018 

 PC unit για εκτυπωτή LEXMARK W840 
11. Το υπ’ αρ. οικ. 1280/03-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής με θέμα «Παραγγελία pc unit» το οποίο αναφέρει τα εξής : 
Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε τη δαπάνη για την αγορά 2 κουτιών pc unit για τους δύο 
εκτυπωτές της υπηρεσίας μας μάρκας LEXMARK W840, για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.» 

12. Το υπ’ αρ. οικ. 131773/1981/04-07-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής με θέμα «Προμήθεια toner» το οποίο αναφέρει τα εξής : «Παρακαλούμε όπως 
μεριμνήσετε για την προμήθεια ενός (1) toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα (KYOCERA 
KM2550) για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.» 

13. Το υπ’ αρ. οικ. 3280/24-05-2013 αίτημα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής 
(Τμήμα Θεμάτων Εργασίας και Παιδείας) το οποίο αναφέρει τα εξής : «Παρακαλώ να μας 
εγκρίνετε την παραγγελία ενός μελανιού για το φωτοτυπικό μηχάνημα που βρίσκεται στην 
υπηρεσία μας (μοντέλο KYOCERA KM2550).» 

14. Το υπ’ αρ. οικ. 132154/04-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Ελέγχου, 
Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτ. Αττικής) με θέμα «Προμήθεια toner και 
pc unit εκτυπωτή» το οποίο αναφέρει τα εξής : «Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε toner και 
pc unit για τον Lexmark W840 εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του τμήματός 
μας.» 

15. Το υπ’ αρ. οικ-13-0331/20-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής το οποίο 
αναφέρει τα εξής : «Παρακαλούμε να φροντίσετε για την αντικατάσταση με νέο, του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα, που συμπληρώθηκε 
με τη συνεργασία τεχνικού υπαλλήλου μας με τεχνικό υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής 
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. PRINTER LEXMARK 
W840 

4024-010 05-54854 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ PC 
UNIT 
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16. Το υπ’ αρ. οικ. 1877/Φ23/05-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής το οποίο αναφέρει τα εξής : «Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την προμήθεια δύο 
(2) pc unit» 

17. Το υπ’ αρ. οικ. 5277/08-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής με 
θέμα «Αίτημα για προμήθεια» το οποίο αναφέρει τα εξής : «Παρακαλούμε όπως μας 
προμηθεύσετε άμες άμεσα με ανταλλακτικό μελάνι για τον εκτυπωτή της Υπηρεσίας μας 
LEXMARK laser W840» 

17. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτ. Αττικής, η οποία 
πρέπει άμεσα να προμηθευτεί με δύο (2) toner και δύο (2) PC unit για τον εκτυπωτή LEXMARK 
W840 ώστε να επιτευχθεί η σωστή  λειτουργία της υπηρεσίας. 

18. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας Δημόσιου Διαγωνισμού 
για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών και φαξ.   

 Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους α) πεντακοσίων ευρώ (500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για φωτοτυπικά και φαξ 
(toner) και β) δύο χιλιάδων ενιακοσίων  πενήντα ευρώ (2.950,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για εκτυπωτές (toner & drums) για τις ΑΜΕΣΕΣ 
τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής με απευθείας ανάθεση μέσω της 
διαδικασίας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.   

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, κατά 500,00€ τον ΚΑΕ 1329 και κατά 2.950,00€ τον ΚΑΕ 
1723 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2013. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 500,00€ (πεντακοσίων ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για φωτοτυπικά και φαξ 
(toner) καθώς και 2.950,00€ (δύο χιλιάδων εννιακοσίων  πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για εκτυπωτές (toner & drums) για τις 
ΑΜΕΣΕΣ τρέχουσες ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής με απευθείας ανάθεση μέσω της 
διαδικασίας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.   

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, κατά 500,00€ τον ΚΑΕ 1329 και κατά 2.950,00€ τον ΚΑΕ 
1723 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2013. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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