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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 63/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 
Θέμα 65o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
προμήθεια επτά (07) GPS, επτά (07) φωτογραφικών μηχανών, επτά (07) καρτών μνήμης και 
πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

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

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 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 στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του 
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
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6. Την υπ’ αριθμ. 344/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Πρόγραμμα 
στήριξης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής 2013-2014» 

7. Την ανάγκη για διενέργεια καταγραφής των στοιχείων των επιχειρήσεων (επωνυμία, 
δραστηριότητα, θέση, κλπ) που εδρεύουν σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της 
Π.Ε.Δ.Α., προκειμένου να συμπληρωθεί το συγκεντρωτικό μητρώο επιχειρήσεων από το 
οποίο θα μπορούν να αντλούνται τα απαραίτητα κατά περίπτωση δεδομένα. Η καταγραφή 
αυτή θα διενεργηθεί από τους απασχολούμενους μέσω του προγράμματος κοινωφελούς 
χαρακτήρα, σε ομάδες εργασίας των τριών ατόμων οι οποίες θα πραγματοποιούν επιτόπου 
επίσκεψη στις επιχειρήσεις. Για την προσπάθεια αυτή, οι ομάδες αυτές θα πρέπει να 
εφοδιαστούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια επτά (07) GPS, επτά (07) φωτογραφικών 
μηχανών, επτά (07) καρτών μνήμης και πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1729 κατά 950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 
1699 κατά 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2014. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια επτά (07) GPS, επτά (07) φωτογραφικών 
μηχανών, επτά (07) καρτών μνήμης και πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1729 κατά 950,00€ (εννιακόσια πενήντα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 1699 κατά 250,00€ (διακόσια πενήντα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – 
Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2014. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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