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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέμα 27o 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(ήτοι 
73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων 
για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού[CPV:30192700-8(Γραφική ύλη), CPV:30192300-4(Μελανοταινίες), CPV:30125110-
5(Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας), CPV:30125120-8(Τόνερ για 
φωτοαντιγραφικές μηχανές)] 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής κ.κ.: 

 Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
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 στo κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις 
όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα 
άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός 

Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) 
6. Την υπ’αρίθμ 35130/739/9-8-2010 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 προιόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

7. Την  υπ’ αριθμ. 90/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης   
σκοπιμότητας για  την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

8. Την ανάγκη για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την εύρυθμη λειτουργία τους.  

                                                                           εισηγείται 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(ήτοι 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%), για την προμήθεια γραφικής ύλης & 
αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού[CPV:30192700-8(Γραφική ύλη), CPV:30192300-4 (Μελανοταινίες), CPV:30125110-5 
(Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας), CPV:30125120-8(Τόνερ για 
φωτοαντιγραφικές μηχανές)], που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2013, Ε.Φ. 05072, 
Κ.Α.Ε 1111 «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλισμού γραφείου», σύμφωνα με όσα 
ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον 
Φ.Π.Α. (ήτοι 73.800,00€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.23%), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., με τη 
διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού [CPV:30192700-8 (Γραφική ύλη), 
CPV:30192300-4 (Μελανοταινίες), CPV:30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας), CPV:30125120-8 (Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές)], που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, για το οικονομικό έτος 2013, Ε.Φ. 05072, Κ.Α.Ε 1111 «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & 
μικροεξοπλισμού γραφείου». 
 
Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραΐνδρου δηλώνει λευκό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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