
 - 1 - 

                    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. 2273/2013 

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 2o εκτός ημερησίας 

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ αρίθμ 2125/2013 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς το όνομα του υπαλλήλου στον οποίο θα εκδοθεί το Χ.Ε.Π. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
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 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 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/ΦΕΚ87Α/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.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 
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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/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Την υπ’αρίθμ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

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. Tην υπ αρίθμ 2125/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00€καθώς και έγκριση έκδοσης του άνω ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της ΠαπαδάτουΜαρίας . 

8. Την υπ αρ πρ 200564/15-10-2013 αίτηση της Παπαδάτου Μαρίας, με τα επισυναπτόμενα 
σε αυτή έγγραφα, όπου επικαλείτε σοβαρούς λόγους υγείας και ζητά τον μη ορισμό της ως 
Δημοσίου Υπολόγου  

εισηγείται  
Την τροποποίηση της υπ αρίθμ 2125/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 
όνομα του υπαλλήλου στον οποίο θα εκδοθεί το Χ.Ε.Π για την πληρωμή πάγιων εισφορών στον 
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο των υποθέσεων του Γραφείου Ν.Υ.Π.Ε.Α.Α.Ως εκ τούτου την έγκριση 
έκδοσης του ως άνω χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής στο όνομα του Νικολάου Θεόδωρου 
του Θεοφάνους, μονίμου υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ οδηγών και βαθμού Δ με ημερομηνία απόδοσης 
την 31-12-2013, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  για την πληρωμή στον  οικείο 
Δικηγορικό Σύλλογο προκαταβολών πάγιας εισφοράς για τις υποθέσεις του νομικού γραφείου ΠΕΑΑ 
και για το χρονικό διάστημα μέχρι 25-12-2013 όπως ο νόμος ορίζει. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση της υπ αρίθμ 2125/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το όνομα 
του υπαλλήλου στον οποίο θα εκδοθεί το Χ.Ε.Π για την πληρωμή πάγιων εισφορών στον οικείο 
Δικηγορικό Σύλλογο των υποθέσεων του Γραφείου Ν.Υ.Π.Ε.Α.Α. Ως εκ τούτου την έγκριση έκδοσης του 
ως άνω χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής στο όνομα του Νικολάου Θεόδωρου του Θεοφάνους, 
μονίμου υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ οδηγών και βαθμού Δ με ημερομηνία απόδοσης την 31-12-2013, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο 
προκαταβολών πάγιας εισφοράς για τις υποθέσεις του νομικού γραφείου ΠΕΑΑ και για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 25-12-2013 όπως ο νόμος ορίζει. 

 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραΐνδρου δηλώνει λευκό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

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