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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. 2830/2013 

 

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 6
o  εκτός ηµερήσιας διάταξης

 

Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την αποπληρωµή υποχρεώσεων υλοποίησης του 
προγράµµατος κατάρτισης κωφών και βαρήκοων. 
 
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 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• 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:  
 

Για την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης κωφών και βαρηκόων υπεγράφη η από 
18-10-2008 προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του α) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, β) του Ο.Α.Ε.∆., γ) της Νοµαρχίας Αθηνών, δ) του ∆ήµου Αργυρούπολης και ε) της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Κέντρο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στελεχών 
εφαρµογής (Κ.Ε.Ε.Σ.Ε.), ∆ήµου Αργυρούπολης.  

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος ορίστηκε σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη 2008-
2012 ως προς το φυσικό αντικείµενο αυτής και ως 31-12-2013 ως προς το οικονοµικό αντικείµενο. 
Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου ορίστηκε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Ε.Σ.Ε. του ∆ήµου 
Αργυρούπολης.  

Στα πλαίσια αυτά και δεδοµένου ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, η επιχείρηση τέθηκε υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3852/2010. 
Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης διαπιστώθηκε οφειλή του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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που αντιστοιχούσε στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος σε ποσοστό 30% του ετήσιου κόστους 
του ∆’ εκπαιδευτικού έτους, 2011-2012. 

Η οφειλή αυτή ανερχόµενη στο ποσό των 93.000 € µεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής 
µε την υπ’ αριθµ. ∆29/34066/1334/18-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού εργασίας κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, προκειµένου να επιχορηγηθεί αντίστοιχα η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Αργυρούπολης Ελληνικού και να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις αυτής προς τους ωφελουµένους του 
προγράµµατος.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση πληρωµής της δαπάνης και δέσµευση 
πίστωσης ποσού 93.000 €, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 04/072 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τοµέα και τον ΚΑΕ 24390Α «Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας …» 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση πληρωµής της δαπάνης και δέσµευση της πίστωσης ποσού 93.000 € (ενενήντα τριών 
χιλιάδων ευρώ), για την αποπληρωµή υποχρεώσεων υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης 

κωφών και βαρήκοων σε βάρος του Ε.Φ. 04/072 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα και τον ΚΑΕ 
24390Α «Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας …» προϋπολογισµού 
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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