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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2934/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-
2018. 
 

Θέμα 42ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
εκτύπωση ψηφοδελτίων και προμήθεια φακέλων για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 των αιρετών 
μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιτης 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας», όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει 

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει, 

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

14. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή 
του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-
05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής,   

15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
17. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

18. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής», 

19. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή»,  

20. Την υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ : ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

21. Την υπ’ αριθ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει, 

22. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
“Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

23. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 114) 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε και  ισχύει  με το  ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-
2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017, 
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24. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

25. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

26. Την υπ’ αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ : ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

27. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 9929/16-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση 
Αναπληρωτή Προισταμένου Διεύθυνσης», 

28. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/5059/27-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με θέμα : «Πρόβλεψη δαπάνης για εκτύπωση ψηφοδελτίων 
ενόψει εκλογών» το οποίο αναφέρει τα εξής : «Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 1/2003 
που αφορά στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, στην έδρα της κάθε Δ/νσης Εκπ/σης κάθε δύο 
χρόνια την πρώτη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου διεξάγονται οι εκλογές των αιρετών 
εκπροσώπων των εκπ/κών. 
Έτσι και φέτος την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου του 2018 θα διεξαχθούν οι ως άνω εκλογές. 
Καθόσον η Δ/νση μας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα του 
τυπογραφείου για την εκτύπωση και αναπαραγωγή των ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων 
φακέλων ζητάμε να εγκρίνετε την δαπάνη για την σωστή διεξαγωγή των εκλογών. 
Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι ο αριθμός των εκπ/κών της Δ/νσης ανέρχεται στους 2.000 
περίπου και στις εκλογές παίρνουν μέρος συνήθως τρεις (3) ή τέσσερις παρατάξεις. Τον ακριβή 
αριθμό θα τον γνωρίζουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 και τότε θα σας δοθούν αναλυτικά 
και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για το σύνολο και την μορφή των ψηφοδελτίων μαζί με τα 
υποδείγματά τους. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθεια και την συνεργασία σας.» 

29. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/5059/27-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με θέμα : «Εκτύπωση ψηφοδελτίων για τις εκλογές της 7ης 
/11/2018» το οποίο αναφέρει τα εξής : «Σύμφωνα με την Φ.350/63/145388/Ε3/06-09-2018 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΑΔΑ: 6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ) στις 7 Νοεμβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι 
εκλογές αιρετών μελών του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής. Καθόσον η Δ/νση μας δεν έχει την 
οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα του τυπογραφείου για την εκτύπωση και 
αναπαραγωγή των ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων φακέλων ζητάμε να εγκρίνετε την δαπάνη 
για την σωστή διεξαγωγή των εκλογών. 
Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι ο αριθμός των εκπ/κών της Δ/νσης μας ανέρχεται στους 1800 
περίπου και στις εκλογές παίρνουν μέρος τέσσερις (4) παρατάξεις. 
Το μέγεθος του κάθε ψηφοδελτίου πρέπει να έχει: πλάτος 14,5cm και 21cm  ύψος. Η εκτύπωση 
θα είναι ασπρόμαυρη. 
Τέλος χρειαζόμαστε και 1800 φακέλους με αυτοκόλλητο κλείσιμο λευκού χρώματος και 
διαστάσεων 16 cm X 12 cm.  
Μαζί με τις ως άνω οδηγίες σας στέλνουμε και τα τέσσερα (4) υποδείγματα των ψηφοδελτίων με  
την  παράκληση  να  μας  παραδοθούν το αργότερο μέχρι 24-10-18. 
Πριν την τελική εκτύπωση των ψηφοελτίων χρήσιμο θα ήταν να δούμε τα δείγματα για ένα τελικό 
έλεγχο για την αποφυγή τυχόν λάθους. 
Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε ότι έχουμε στείλει έγγραφο στην υπηρεσία σας για την 
πρόβλεψη και έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης στις 07-03-2018 και έχει λάβει αριθμό 
πρωτοκόλλου: 47890/07-03-2018. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθεια και την συνεργασία σας.» 
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30. Το αριθμ. πρωτ. 9057/09-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής με θέμα : «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΥΣΔΕ» το οποίο αναφέρει τα 
εξής : «Σας αποστέλλουμε τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων για τις εκλογές αιρετών μελών 
ΠΥΣΔΕ.  

       Οι διαστάσεις αυτών θα είναι 14,5 πλάτος και 21 μήκος, σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.  
       Οι φάκελοι θα έχουν διαστάσεις 16cm X 12cm με αυτοκόλλητο κλείσιμο και λευκού χρώματος. 
       Το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνσή μας ανέρχεται περίπου στους 

1.100. 
       Σημειώνουμε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για εκτύπωση ψηφοδελτίων και προμήθεια φακέλων για τις 
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 των αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 κατά 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ΕΦ 
06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2018. 

 
 

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

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για εκτύπωση ψηφοδελτίων και προμήθεια φακέλων για τις 
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 των αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 κατά 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ΕΦ 
06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2018. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιτης 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
 

ΑΔΑ: 7Ν3Θ7Λ7-Σ1Χ


		2018-10-24T09:44:29+0300
	Athens




