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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                    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 44η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1732/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 27/8/2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 
και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
22/8/2013.  

 
Θέμα 15o 

Έγκριση προμήθειας σφραγίδων για χορήγηση υπηρεσιακών αντιγράφων αδειών για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα: 

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

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αριθ. Πρωτ. 1672/02-08-2013 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών,  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
«Με το αριθ. Α 35204/3355/25-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων , ενημερωθήκαμε ότι λόγω έλλειψης εντύπων αδειών κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών 
οχημάτων, οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όλης της χώρας καλούνται να χορηγούν 
έντυπα αδειών κυκλοφορίας μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως αναφέρεται στη 
σχετική  εγκύκλιο. 
Στις λοιπές κατηγορίες οχημάτων που είναι και ο μεγαλύτερος όγκος αυτών, θα χορηγείται εφ’ εξής 
και μέχρι να υπάρξει νέα προμήθεια εντύπων αδειών κυκλοφορίας (εκτιμάται περί το τέλος του 
2014), υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας στο οποίο πρέπει να μπαίνουν δύο σφραγίδες 
με συγκεκριμένο κείμενο. Προκειμένου να υπάρξει άμεση εφαρμογή των παραπάνω, όπως ορίζει το 
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αρμόδιο Υπουργείο, είναι απαραίτητη η κατασκευή και ο εφοδιασμός των υπηρεσιών Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με ικανό αριθμό των παραπάνω σφραγίδων (περί τα 40 τεμάχια) 
με εκτιμώμενο κόστος συνολικά εννιακόσια είκοσι ευρώ (920,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
Για λόγους άμεσης αντιμετώπισης του θέματος αλλά και ενιαίας εφαρμογής, παρακαλούμε για την 
έγκριση της σχετικής δαπάνης για λογαριασμό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε 
Κεντρικού Τομέα και στη συνέχεια διανομή των σφραγίδων και στις λοιπές υπηρεσίες Μεταφορών». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α.  Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 920,00€ (εννιακοσίων είκοσι ευρώ) πλέον 

ΦΠΑ, για την προμήθεια 40 (σαράντα) σφραγίδων για τις ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και  

Β.  Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας λόγω του επείγοντος (Ν. 4071/2012 άρθρο 
5), στην επιχείρηση «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ», στην τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς ήτοι: 1.131,60€ (χίλια εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά) με 23% ΦΠΑ.  
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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