
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 683/2016 

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 22
ο
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ύψους 2.284,00€, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, για την πληρωµή της συντήρησης και επισκευής, καθώς και για την προµήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχηµάτων, της Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
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 

• ∆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 στoν κ. 
Μπεκούλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 
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2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011, 2822/τ.Β/14-
12-2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.∆. 30/1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει. 

4. α. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.Α/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση 
συναφών θεµάτων». 
β. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)». 
γ. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  
δ. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αρ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε θέµα 
«Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Την από 18-2-2016 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου µε αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6329, µε την οποία µας γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνει η αντικατάσταση 
τακακίων για το ανωτέρω όχηµα.  

9. Την από 18-2-2016 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου µε αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6332, µε την οποία µας γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνει η αντικατάσταση 
της αντλίας – ρουλεµάν αµπραγιάζ για το ανωτέρω όχηµα.  

10. Την από 11-3-2016 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου µε αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΟ 5424, µε την οποία µας γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνει η αντικατάσταση   
δίσκου – πλατό για το ανωτέρω όχηµα.  

11. Την από 11-3-2016 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου µε αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 3408, µε την οποία µας γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνει το ετήσιο γενικό 
service αντικατάσταση καθώς και η προµήθεια ανταλλακτικών για το ανωτέρω όχηµα.  

12. Την από 21-3-2016 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου µε αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΗ 3284, µε την οποία µας γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνει η αντικατάσταση 
ελαστικών  για το ανωτέρω όχηµα.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για: 
 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.284,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ως εξής:  

• 604,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την πληρωµή της συντήρησης και επισκευής 

• 1.680,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής µε 
αριθµούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 6329, ΚΗΥ 6332, ΚΗΟ 5424, ΚΗΙ 3408 και ΚΗΗ 3284, µε την 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (CPV: 50112100-3:Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 34330000-9: Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς 
αγαθών, µικρά φορτηγά και αυτοκίνητα). 
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 086101 και τον ΚΑΕ 132101 αντίστοιχα του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016.  

 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, συνολικού ύψους 2.284,00€ (δύο χιλιάδων, 
διακοσίων, ογδόντα τεσσάρων ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ως εξής:  

• 604,00€ (εξακόσια τέσσερα ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την πληρωµή της 
συντήρησης και επισκευής 

• 1.680,00€ (χίλια, εξακόσια ογδόντα ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχηµάτων, της Π.Ε. Νήσων, της 
Περιφέρειας Αττικής, µε αριθµούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 6329, ΚΗΥ 6332, ΚΗΟ 5424, ΚΗΙ 3408 και 
ΚΗΗ 3284, µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (CPV: 50112100-
3:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 34330000-9: Ανταλλακτικά για οχήµατα 
µεταφοράς αγαθών, µικρά φορτηγά και αυτοκίνητα). 
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 086101 και τον ΚΑΕ 132101 αντίστοιχα, του ΕΦ 08072, του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής,  για το έτος 2016.  

 
 
 
 
 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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