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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2801/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  

 

Θέµα 42
o  

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 186,00€ πλέον  ΦΠΑ, για την αγορά και 
τοποθέτηση µπαταρίας εγκατάστασης συναγερµού και την ετήσια συνδροµή για το 2013 της 
σύνδεσης του συναγερµού µε το κέντρο λήψης σηµάτων, για την ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Νότιου Τοµέα Αθηνών, µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία 
που έχει εγκαταστήσει τον συναγερµό. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• 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 στον κ. 
Μπακάλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη τα εξής: 

1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής » (ΦΕΚ 
2494/Β΄/4-11-2011,όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011), µε την οποία 
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εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.∆.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Τα µε αριθ. Πρωτ. 21180, 21181 και 21182/29-11-2013 έγγραφα της 
     ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νότιου Τοµέα  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή την Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 186,00€ 

πλέον  ΦΠΑ, για την αγορά και τοποθέτηση µπαταρίας εγκατάστασης συναγερµού και την 

ετήσια συνδροµή για το 2013 της σύνδεσης του συναγερµού µε το κέντρο λήψης σηµάτων, 

για την ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νότιου Τοµέα Αθηνών, µε την διαδικασία της 

απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τον συναγερµό, ΦΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Ε. 

& ΣΙΑ Ο.Ε.  

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 µε ποσόν 167,28 ευρώ, ΚΑΕ  0869 µε ποσόν 
18,45 ευρώ και ΚΑΕ 1699 µε ποσόν 43,05 ευρώ, σύνολον 228,78 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠ.Α., ΕΦ 04.072 του οικονοµικού έτους 2013. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 186,00€ (εκατόν ογδόντα έξι ευρώ) πλέον  
ΦΠΑ, για την αγορά και τοποθέτηση µπαταρίας εγκατάστασης συναγερµού και την ετήσια 
συνδροµή για το 2013 της σύνδεσης του συναγερµού µε το κέντρο λήψης σηµάτων, για την ∆/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Νότιου Τοµέα Αθηνών, µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
στην εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τον συναγερµό: «ΦΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 µε ποσόν 167,28 ευρώ, ΚΑΕ  0869 µε ποσόν 
18,45 ευρώ και ΚΑΕ 1699 µε ποσόν 43,05 ευρώ, σύνολον 228,78 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠ.Α., ΕΦ 04.072 του οικονοµικού έτους 2013. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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