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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 385/2014 
 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 40o  

Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών (LEXMARK W840) 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών, μέχρι του ποσού των 405,90€ (τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
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 αριθ. πρωτ. οικ.-2629/27-1-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με το οποίο αιτείται  την έγκριση δαπάνης για την 
επισκευή του εκτυπωτή της υπηρεσίας LEXMARK W840 ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα 
(μαγκώνει το χαρτί) και δεν λειτουργεί. 

 Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 405,90€ (τετρακοσίων πέντε ευρώ και 
ενενήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & για τους δύο εκτυπωτές και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 1329 έως του ποσού των 319,80€ και τον ΚΑΕ 0869 έως του ποσού των 
(2χ43,05=86,10)€  του ΕΦ 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2014. 

 Η δαπάνη της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της 
δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την  επισκευή των 2 (δύο) εκτυπωτών (LEXMARK W840) ενός 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & ενός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα. 
Το συνολικό κόστος για τις ανωτέρω επισκευές εκτιμάται στο ποσό των 405,90€ (τετρακοσίων 
πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια ειδών συντ.& επισκ. κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισμού» έως του ποσού των 319,80 και ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και 
επισκευή λοιπού εξοπλισμού» έως του ποσού των 86,10 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής – ΠΕΒΤ οικονομικού έτους 2014.  
 

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

 
την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών (LEXMARK 
W840) ενός (1) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & ενός (1) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα. 
 
Το συνολικό κόστος για τις ανωτέρω επισκευές εκτιμάται στο ποσό των 405,90€ (τετρακοσίων 
πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια ειδών συντ.& επισκ. κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισμού» έως του ποσού των 319,80 (τριακόσια δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά) και 
ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» έως του ποσού των 86,10€ 
(ογδόντα έξι λεπτών και δέκα λεπτών) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – ΠΕΒΤ 
οικονομικού έτους 2014.  
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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