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Συνεδρίαση 18
η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 672/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 
21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 11
ο
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 461,25€, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α, για την 
επείγουσα επισκευή και συντήρηση ενός (1) κλιµατιστικού µηχανηµάτος, για την ∆/νση 
Περιβάλλοντος, δύο (2)  κλιµατιστικών µηχανηµάτων, για το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και ενός (1) 
κλιµατιστικού,  για τη  Γραµµατεία Οικονοµικών της Π.Ε.Α.Α. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν. 4071/2012 για τις 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση- 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 
3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014   «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωσης 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους». 
4. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει . 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011). 
6. Την υπ’αρίθµ 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/τ.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 προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
7. Την υπ’αρίθµ οικ 177070 (ΦΕΚ 2542/τ.Β/24.09.2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Ανάθεσης –µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 
8. Τις υπ’αρίθµ οικ 183947 και οικ 184244 (ΦΕΚ 599/Τ Υ.Ο.∆.∆./30.09.2014) αποφάσεις    
της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» και 
«Ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής » αντίστοιχα.  
9. Τις διατάξεις του Π.∆ 113/2010(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες). 
10. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 
11. Το υπ’αρίθµ οικ 240227/19-12-2015 έγγραφο της  ∆/νσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Ελέγχου, 
Μετρήσεων & Υδροκοµοίας Περιβάλλοντος, Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Α.Α. για την άµεση 
επισκευή και συντήρηση  ενός (1) κλιµατιστικού . 
12. Το υπ’αρίθµ ∆.Υ/21-01-2016 έγγραφο της  Γραµµατείας  Οικονοµικών της Π.Ε.Α.Α για την άµεση 
επισκευή και συντήρηση  ενός (1) κλιµατιστικού. 
13. Το υπ’αρίθµ ∆.Υ/17-02-2016 έγγραφο της  ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Α.Α για την 
άµεση επισκευή και συντήρηση   δύο (2) κλιµατιστικών. 
                                                                      εισηγείται  
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι  
πέντε λεπτά (461,25€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., επείγουσα επισκευή και συντήρηση ενός 
(1) κλιµατιστικού  µηχανηµάτος για την ∆/νση Περιβάλλοντος, δύο (2)  κλιµατιστικών µηχανηµάτων για 
το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και ενός (1) κλιµατιστικού   για τη  Γραµµατεία Οικονοµικών της 
Π.Ε.Α.Α, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το 
οικονοµικό έτος 2016, Ε.Φ.05072 και θα κατανεµηθεί ως εξής :  
Α) ∆ιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτά (225,55€) στον ΚΑΕ 0869 «Αµοιβές για 
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού»  και  
Β) ∆ιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (235,70€) στον ΚΑΕ 1729 «Προµήθεια ειδών 
συντ. & επισκ. κάθε είδους λοιπού», σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.- 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και 
είκοσι  πέντε λεπτών (461,25€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., επείγουσα επισκευή και 
συντήρηση ενός (1) κλιµατιστικού µηχανηµάτος, για τη ∆/νση Περιβάλλοντος, δύο (2)  κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων, για το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και ενός (1) κλιµατιστικού,  για τη  Γραµµατεία 
Οικονοµικών της Π.Ε.Α.Α, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το 
οικονοµικό έτος 2016, Ε.Φ.05072 και θα κατανεµηθεί ως εξής :  
Α) ∆ιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτά (225,55€), στον ΚΑΕ 0869 «Αµοιβές για 
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού»  και  
Β) ∆ιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (235,70€), στον ΚΑΕ 1729 «Προµήθεια ειδών 
συντ. & επισκ. κάθε είδους λοιπού», σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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