
 - 1 - 

                    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. 2464/2013 

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 39o 

 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για εργασίες εποχιακής συντήρησης για τον χειµώνα των 
µηχανηµάτων κλιµατισµού του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 372 όπου στεγάζεται η ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 799,50 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
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 : 

 
• Την ανάγκη της εποχιακής συντήρησης για τον χειµώνα  των µηχανηµάτων κλιµατισµού, για 

να µπορεί η υπηρεσία να λειτουργήσει απρόσκοπτα και  σε  συνθήκες που δεν παραβιάζουν 
την παραγωγικότητα και την λειτουργικότητα.  

• Η δαπάνη εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 799,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0869 του ΕΦ 02072 του ισχύοντος προϋπολογισµού 2013. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία µας εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση 
∆απάνης και την ∆ιάθεση πίστωσης έως του ποσού των 799,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
για την εποχιακή συντήρηση της κλιµατιστικής µονάδας του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 372 όπου 
στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 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 799,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του 
Προϋπολογισµού της περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ. οικονοµικού έτους 2013. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση ∆απάνης και την ∆ιάθεση πίστωσης έως του ποσού των 799,50€ (επτακόσια ενενήντα 
εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την εποχιακή συντήρηση της 
κλιµατιστικής µονάδας του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 372 όπου στεγάζεται η ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης 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 799,50€ (επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
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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