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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1616/2013 
 

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 58o 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 8.481,24 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων (CPV: 34330000-9 & 50112100-
4). 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
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 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
1. 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. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

7. Την υπ’αρίθμ. 129/2534 ΚΥΑ περί καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 
κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τα Κρατικά Αυτοκίνητα (ΦΕΚ 
108/Β΄/4-2-2010) 

8. Την υπ’αρ. 92/06-02-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής «περί 
συγκρότησης επιτροπών για την συντήρηση – επισκευή, προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών 
επισώστρων και για τον έλεγχο της καταλληλότητας ή μη οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλ.π. της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9. Το υπ’αρ. 121693/5-7-2013 έγγραφο του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών σχετικά με εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής οχημάτων και το συνημμένο σε 
αυτό αντίγραφο  του Πρακτικού της 4ης-7-2013 της Επιτροπής Τεχνικής Επιθεώρησης Επιβατικών 
Αυτοκινήτων & Δικύκλων. 

Στο ανωτέρω έγγραφο σας επισημαίνουμε ότι το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων ζήτησε να 
γίνουν εξαιρετικά επείγουσες επισκευές όλων των οχημάτων ακόμα και αυτών άνω των 1.400 
cc, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται στα € 15.621,21 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και αναλύεται περαιτέρω σε €10.584,36 επί του ΚΑΕ 1321 (CPV: 34330000-9)  και σε € 
5.036,85 επί του ΚΑΕ 0861 (CPV: 50112100-4 ποσά για τα οποία υπάρχει σχετική πίστωση. 
 Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη άμεσης επισκευής των οχημάτων 
προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα όμως με την 
υπ’αρίθμ. 129/2534 ΚΥΑ περί καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τα Κρατικά Αυτοκίνητα (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-
2010) υπάρχει κόλλημα ως προς τα οχήματα άνω των 1.400 cc, για τα οποία έχει ζητηθεί η 
κατ’εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας τους με το υπ’αρ. 94445/15-03-2013 έγγραφο της 
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, αλλά μέχρι σήμερα δεν μας έχει δοθεί η σχετική 
άδεια. 

 
Η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους € 8.481,24 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνονται μόνο οι επισκευές οχημάτων κάτω των 1.400 cc καθώς και δύο φορτηγών. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321ΟΑ (CPV: 34330000-9) κατά € 6.285,69 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 0861ΟΑ (CPV: 50112100-4) κατά € 2.195,55 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισμού 2013.  
 

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

 
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους € 8.481,24 (οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για εξαιρετικά 
επείγουσες εργασίες επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι 
επισκευές οχημάτων κάτω των 1.400 cc καθώς και δύο φορτηγών. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321ΟΑ (CPV: 34330000-9) κατά 6.285,69€ (έξι χιλιάδες 
διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον 
ΚΑΕ 0861ΟΑ (CPV: 50112100-4) κατά 2.195,55€ (δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες και 
πενήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισμού 2013.  
 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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