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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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1895/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.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 35o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 9.802,49€ για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ για το έργο 
«Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)» της 
Π.Ε.∆.Α., µε τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής. 

 
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  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
 
 

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 στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε το 1941/Φ.Ε./15.07.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ∆Α ζητάµε 

• την έγκριση δαπάνης 9.802,49€ για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ για το έργο «Αποχέτευση 
ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,  για 
το οικονοµικό έτος 2013,  

• την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου  
ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την αντιµετώπιση της  δαπάνης. 
 
Κατόπιν τούτου και λόγω της ιδιαιτερότητας της δαπάνης,  εισηγούµαστε: 
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• α) την  έγκριση  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτών (9.802,49€), βάρος του  Ε.Φ  06072, ΚΑΕ 9773060070A του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.∆.Α. οικ. έτους 2013,  για το έργο «Αποχέτευση 
ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,  για 
το οικονοµικό έτος 2013,  

• β) την έγκριση έκδοσης ΧΕΠ  συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτών (9.802,49€),  στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων 
Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,     µε 
ηµεροµηνία απόδοσης του ΧΕΠ  έως 31/12/2013.  

   
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α)  την  έγκριση  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτών (9.802,49€), σε βάρος του  Ε.Φ  06072, ΚΑΕ 9773060070A του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.∆.Α. οικ. έτους 2013,  για το έργο «Αποχέτευση 
ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,  για 
το οικονοµικό έτος 2013,  

Β)  την έγκριση έκδοσης ΧΕΠ  συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και σαράντα 
εννέα λεπτών (9.802,49€),  στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , για την εξόφληση της ΕΥ∆ΑΠ για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού 
και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου (∆ευτερεύον ∆ίκτυο)»  της ΠΕ∆Α,     µε ηµεροµηνία 
απόδοσης του ΧΕΠ  έως 31/12/2013.  

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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