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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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1869/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 13/09/2013,  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 10/09/2013.  

 
Θέμα 9o 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων 
νερού ECLIPSE MODEL DWP340 UF/UV, στους ψύκτες νερού  που έχουν τοποθετηθεί στις 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο». 
 
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: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
 

 Το αριθ.πρωτ.οικ.6066/28-08-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, με το οποίο αιτείται την ετήσια 
συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων νερού ECLIPSE MODEL DWP340 UF/UV που 
είναι τοποθετημένα στην ανωτέρω Διεύθυνση. 

 Την ανάγκη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα για την ίδια ως ανωτέρω ετήσια 
συντήρηση του δικού της μηχανήματος.  

ΑΔΑ: ΒΛ9Φ7Λ7-7Ε4



 - 2 - 

 Την ανάγκη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα για την αυτή ως άνω συντήρηση 
και αντικατάσταση των φίλτρων του μηχανήματός της. 

 Την ανάγκη προμήθειας των συγκεκριμένων φίλτρων και ανταλλακτικών των 3 
μηχανημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

 Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 750,00 ευρώ συνολικά και για τα 3 (τρία) 
μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1329 του ΕΦ 02072 του 
ισχύοντος προϋπολογισμού 2013. 

 Η δαπάνη της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11.08.2010) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  την έγκριση της 
δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης έως του συνολικού ποσού των 750,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών και φίλτρων που απαιτούνται για την 
συντήρηση και αντικατάσταση των παλαιών φίλτρων νερού, των 3 (τριών) ψυκτών των Δ/νσεων 
Δημόσιας υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης και Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους λοιπού εξοπλισμού» έως του ποσού των 750,00 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 της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης έως του συνολικού ποσού των 750,00€ 
(επτακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
φίλτρων που απαιτούνται για την συντήρηση και αντικατάσταση των παλαιών φίλτρων νερού, των 3 
(τριών) ψυκτών των Δ/νσεων Δημόσιας υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης και Οικονομικών 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – 
Π.Ε.Β.Τ. οικονομικού έτους 2013. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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