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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. 2466/2013 

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 41o 

 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για τις παρακάτω εργασίες της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Β.Τ.: α) µεταφορά του αρχείου της στις αποθήκες της Περιφέρειας στα Μέγαρα και  
β) κοπή πινακίδων, συσκευασία τους σε σάκους και µεταφορά τους στον Ο∆∆Υ, ποσού 12.300 
(δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων) 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 : 
 

 
 
• Το γεγονός ότι η ∆/νση Μεταφορών διαχειρίζεται µεγάλο όγκο εγγράφων και η χωρητικότητα 

του κτιρίου όπου στεγάζεται η ανωτέρω ∆/νση  είναι περιορισµένη, ως εκ τούτου η ανάγκη 
για αποσυµφόρηση του κτιρίου από τα έγγραφα αυτά είναι απαραίτητη. 

• Επιπρόσθετα η ∆/νση Μεταφορών είναι υποχρεωµένη να προχωρεί σε καταστροφή 
πινακίδων και µεταφορά τους στον Ο∆∆Υ σε περιπτώσεις οριστικής διαγραφής αυτοκινήτων 
η µοτοσικλετών από τα οικεία µητρώα. 

• Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.300 ευρώ και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 (Λοιπές 
Μεταφορές) του ΕΦ 02072 του ισχύοντος προϋπολογισµού 2013. 

• Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία µας εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση 
της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης έως του ποσού των 12.300 (δώδεκα χιλιάδων 
τριακοσίων) ευρώ για τις εργασίες της ∆/νσης Μεταφορών Β.Τ.: α)µεταφορά του αρχείου της 
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στις αποθήκες της Περιφέρειας στα Μέγαρα  και β)κοπή πινακίδων της ανωτέρω ∆/νσης & 
συσκευασία τους σε σάκους για την µεταφορά τους στον Ο∆∆Υ.  

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0829 «Λοιπές Μεταφορές», ποσό 12.300 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 12.300€ (δώδεκα 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) για τις εργασίες της ∆/νσης Μεταφορών Β.Τ.: α)µεταφορά του αρχείου 
της στις αποθήκες της Περιφέρειας στα Μέγαρα  και β)κοπή πινακίδων της ανωτέρω ∆/νσης & 
συσκευασία τους σε σάκους για την µεταφορά τους στον Ο∆∆Υ.  

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0829 «Λοιπές Μεταφορές», ποσό 12.300€ (δώδεκα 
χιλιάδων τριακοσίων 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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