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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 65
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2812/2013 

 

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 53
o  

 

Απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 1γ του ν.4071/2012, για εξαιρετικά επείγουσα 
επισκευή του ΚΗΙ-3354 υπηρεσιακού οχήµατος στο συνεργείο του Γέρου Τιµ. Αθανάσιου συνολικής 
αξίας € 417,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.    
 
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. Κάββαλο, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις 
όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». και ειδικότερα το άρθρο 5. 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής την 

τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
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7. Την υπ’αρίθµ. 129/2534 ΚΥΑ περί καθορισµού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικά µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-
2010) 

8. Την υπ’αρ. 92/06-02-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής «περί 
συγκρότησης επιτροπών για την συντήρηση – επισκευή, προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών 
επισώστρων και για τον έλεγχο της καταλληλότητας ή µη οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου κλ.π. της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9. Το υπ’αρ. 121693/5-7-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών σχετικά µε εξαιρετικά επείγουσες εργασίες επισκευής οχηµάτων και το συνηµµένο σε αυτό 
αντίγραφο  του Πρακτικού της 4

ης
-7-2013 της Επιτροπής Τεχνικής Επιθεώρησης Επιβατικών 

Αυτοκινήτων & ∆ικύκλων. 
10. Την υπ’αριθ. 2402/2013µε Α∆Α: ΒΛ1Β7Λ7-ΞΩ8 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα 

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 417,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για εξαιρετικά 
επείγουσες εργασίες επισκευής του υπηρεσιακού οχήµατος ΚΗΙ-3354.» 

11. Την υπ’αριθ.πρωτ. 222319/1/13-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α: ΒΛ1∆7Λ7-52Μ 
12. Την υπ’αριθ.πρωτ. 222319/2/13-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α: ΒΛ1∆7Λ7-ΗΧΡ 
13. Το υπ’αρ. 137047/12-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών µε θέµα: «Επισκευή του KHI-3354 υπηρεσιακού οχήµατος της Περιφέρειας Αττικής» µε 
συνηµµένο Πρακτικό της 8ης-07-2013 της Επιτροπής Τεχνικής Επιθεώρησης Επιβατικών Αυτοκινήτων & 
∆ικύκλων.  

14. Το γεγονός ότι τα λάδια µηχανής ως επισκευή έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην 48/2013 σύµβαση µε τις 
εξαιρετικά επείγουσες επισκευές οχηµάτων και ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν από το συνηµµένο στο 
137047/12-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων Πρακτικό Τεχνικής Επιθεώρησης και 
την αντίστοιχη Οικονοµική Προσφορά η οποία ζητήθηκε εκ νέου και απεστάλη µε φαξ την 22-10-2013 

15. Το γεγονός ότι η επισκευή του συµπλέκτη και της βάσης του κιβωτίου ταχυτήτων κρίνεται αναγκαία και 
επείγουσα για την ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων όσο και για την λειτουργία και την επιτέλεση της 
αποστολής της υπηρεσίας που το χρησιµοποιεί.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 1γ του ν.4071/2012, εξαιρετικά επειγουσών εργασιών 
αντικατάστασης του συµπλέκτη και της βάσης του κιβωτίου ταχυτήτων, του ΚΗΙ-3354 υπηρεσιακού 
οχήµατος στο συνεργείο του Γέρου Τιµ. Αθανάσιου συνολικής αξίας € 417,00 συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ . 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321ΟΑ κατά € 238,62 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 
0861ΟΑ κατά € 178,35 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισµού 2013. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την ανάθεση στο συνεργείο του Γέρου Τιµ. Αθανάσιου της αντικατάστασης του συµπλέκτη και της 
βάσης του κιβωτίου ταχυτήτων, του ΚΗΙ-3354 υπηρεσιακού οχήµατος, συνολικής αξίας € 417,00 
(τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 1γ του 
ν.4071/2012 (περί εξαιρετικά επειγουσών εργασιών). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321ΟΑ κατά € 238,62 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 
0861ΟΑ κατά € 178,35 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισµού 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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