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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 40
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1586/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 

Θέµα 26
o  

 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων ανταλλακτικών του 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών καθώς επίσης και αµοιβή τεχνικού για την 
τοποθέτησή τους, συνολικού ποσού  230,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μανδράκου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

• Τα µε  αριθ.πρωτ.2065/16-05-2013 και 2910/03-07-2013 έγγραφα της ∆/νσης Υγειονοµικού 
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα, µε το οποίο 
αιτείται την προµήθεια αναλώσιµων ανταλλακτικών του φωτοαντιγραφικού   µηχανήµατος. 

• Το εν λόγω µηχάνηµα και µόνο αυτό εξυπηρετεί την Υπηρεσία σε φωτοαντίγραφα, εποµένως 
είναι αδιανόητο να τεθεί έστω και προσωρινά εκτός λειτουργίας, είναι µια συσκευή σηµαντικού 
κόστους που αποκτήθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2011) και πρέπει να συντηρηθεί σωστά για να 
συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι απαραίτητη η άµεση προµήθεια ανταλλακτικών, διότι όσο 
παραµένει χωρίς αυτά οδηγείται σε µη επισκευάσιµη βλάβη επειδή παραβιάζονται οι 
προδιαγραφές του. 
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• Η δαπάνη εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 230,00 ευρώ       συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1329 έως του ποσού των 170 € και τον ΚΑΕ 0869 έως του ποσού των 
60 € του ΕΦ 02072 του ισχύοντος προϋπολογισµού 2013. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία µας εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση της 
δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης έως του ποσού των 230 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ για την προµήθεια αναλώσιµων ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών, της ∆/νσης 
Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα 
Αθηνών. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής 
κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού» έως του ποσού των 170 ευρώ και  ΚΑΕ 0869 « Αµοιβές για 
συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισµού»  έως του ποσού των 60 ευρώ του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ. οικονοµικού έτους 2013.   
 

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

 

      Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 230,00€ (διακοσίων τριάντα 

ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια αναλώσιµων ανταλλακτικών και 
τοποθέτηση αυτών, της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής 
κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού» έως του ποσού των 170,00€ και  ΚΑΕ 0869 « Αµοιβές για 
συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισµού»  έως του ποσού των 60,00€ του Προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ. οικονοµικού έτους 2013.   

 
    Η Πρόεδρος                                  Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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