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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2462/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 
Θέµα 37o 

 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την επισκευή δύο (2) φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων canon IR 2000 & olivet7 d-copia 1600 και ενός φαξ canon της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 550,00 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Άννα Μεθυµάκη 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
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. 15700/23-10-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, µε το οποίο αιτείται την επισκευή δύο 
(2) φωτοαντιγραφικών τους µηχανηµάτων CANON IR 2000, OLIVET7 d-copia και ενός φαξ 
CANON.    

• Την ανάγκη να υποστηριχθεί η αναπαραγωγή εγγράφων της προαναφεροµένης ∆ιεύθυνσης 
ούτως ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα και καθυστερήσεις στην εύρυθµη 
λειτουργία της.  

• Η δαπάνη εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 550 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και  
θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0869 (ως προς την αµοιβή του τεχνικού 150€) και ΚΑΕ 1329 (ως 
προς τα ανταλλακτικά 400€) του ΕΦ 02072 του ισχύοντος προϋπολογισµού 2013. 

• Η δαπάνη της προµήθειας δύναται να εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας 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 
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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 ποσού των 550,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ για την επισκευή δύο (2) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων CANON IR 2000 και ενός φαξ 
CANON της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα 
Αθηνών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0869 «Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού» έως του ποσού των 150,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και ΚΑΕ 1329 
«Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού» έως του ποσού των 
400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 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 ποσού των 550,00€ (πεντακόσια 
πενήντα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επισκευή δύο (2) φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων CANON IR 2000 και ενός φαξ CANON της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0869 «Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού» έως του ποσού των 150,00€ (εκατόν πενήντα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και 
ΚΑΕ 1329 «Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού» έως του 
ποσού των 400,00€ (τετρακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ. οικονοµικού έτους 2013. 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης  
Ελένη Ζαφειρίου 
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