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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3743/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 11ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 465,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, για την 
επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών  των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-7079, 1390 κυβικών, μάρκας 
SCONDA FABIA και ΚΗΙ-9653, 1591 κυβικών, μάρκας KIA CERATO 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
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και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις του  άρθρου 6, περίπτωση 14,  καθώς και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει 

2. Την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/05-09-2017). 

3. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».  

5. Την υπ΄ αριθ.:οικ.8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/Β΄/17-01-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής  
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες  της   Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ.οικ.14027/20-01-2017(ΦΕΚ 97/Β΄/23-01-2017),  αριθ. οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 
804/Β΄/13-3-2017),  αριθ. οικ. 59417/21-03-2017 (ΦΕΚ 945 /Β΄/21-03-2017), αριθ. οικ. 
69629/3-4-2017 (ΦΕΚ 1192/Β΄/2017), αριθ. οικ. 97087/11-5-2017 (ΦΕΚ 1688Β/16-5-2017) και 
αριθ. οικ. 104693/2017(ΦΕΚ 1818/Β/25-5-2017) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως  ισχύει. 

8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

9. Το  Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
10. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως διορθώθηκε και ισχύει(ΦΕΚ. 122/ Υ.Ο.Δ.Δ /15-03-2017). 

11. Tην υπ’ αριθ. 66/2017(ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: “Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής ” 

12. Την υπ’αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα 
την Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την 
αριθ.180/2018 (ΑΔΑ:62M97Λ7-3ΙΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«έγκριση 2ης  αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018» και την αριθ. 277/2018 
(ΑΔΑ:ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) Απόφαση –Ορθή Επανάληψη-Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την 
έγκριση της 3ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018. 

13. Tην υπ΄αριθ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με 
θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018, την αριθ. 
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την αριθ. 
181/2018( ΑΔΑ:6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) με θέμα την έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού  
Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2018 και την αριθ.278/2018( ΑΔΑ:ΨΚΩ07Λ7-ΒΞ9) απόφαση  
του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την  έγκριση  3ης  τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού  έτους 2018. 

14. Την υπ’ αριθ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Α.Π. 23201/8723/20-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 
υπ΄αριθ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου», την Α.Π. 55780/19589/2018 
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Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  περί τεκμαιρόμενης 
νομιμότητας της υπ’αριθ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και την ΑΠ 93032/30380/22-11-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Tεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’αριθ. 278/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας  Αττικής ”.     

15. Το αριθ. πρωτ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων.  

16. Την  αριθ. 529/2018Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω2ΒΞ7Λ7-ΞΜ8) περί 
συγκρότησης επιτροπών για την τεχνική επιθεώρηση και την παραλαβή εργασιών και πάσης 
φύσεως υλικών των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1550Κg και 
δίκυκλων της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει. 

17. Το  υπ’αριθ. οικ 13008/18 /15-11-2018 έγγραφο του  Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε.Ν.Τ. με θέμα “ Αναφορά για υπηρεσιακό αυτοκίνητο », στη  Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών-Τμήμα Κίνησης Οχημάτων που αφορά την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος 
της εν λόγω Υπηρεσίας μάρκας  SKODA FABIA , 1390 κυβικών με  αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-
7079. 

18. Το υπ’ αριθ. 237111/28-11-2018  έγγραφο του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων της  Γενικής  
Δ/νσης  Εσωτ. Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, συνοδευόμενο με το από 21/11/2018 
Πρακτικό Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος και Προμήθειας Υλικών, αναφορικά με τις 
υπηρεσίες (έλεγχος υδραυλικού συστήματος πεντάλ συμπλέκτη και επισκευή ή αντικατάσταση 
όπου απαιτηθεί ) που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο αναφερόμενο υπηρεσιακό αυτοκίνητο 
και οι οποίες κρίνονται ως  αναγκαίες για την περαιτέρω σωστή λειτουργία  του .   

19. Η  υπ’ αριθ. 231060/20-11-2018 αίτηση του οδηγού της Περιφέρειας Αττικής  κ Γεωργίου  
Αντωνιάδη, η οποία διαβιβάσθηκε μέσω του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, 
προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και αφορά την επισκευή του 
υπηρεσιακού οχήματος: KIA CERATO, 1591 κυβικών με  αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9653. 

20. To υπ’ αριθ. 239443/30-11-2018  έγγραφο του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων της  Γενικής  
Δ/νσης  Εσωτ. Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, συνοδευόμενο με το από 28/11/2018 
Πρακτικό Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος και Προμήθειας Υλικών, αναφορικά με τις 
υπηρεσίες (αλλαγή  μπαταρίας και στα ζαμφοράκια) που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο 
αναφερόμενο υπηρεσιακό αυτοκίνητο και οι οποίες κρίνονται ως  αναγκαίες για την περαιτέρω 
σωστή λειτουργία  του .   

21. Tην ανάγκη για επισκευή των προαναφερόμενων υπηρεσιακών αυτοκινήτων και της 
προμήθειας των αναλώσιμων που απαιτούνται  για την επισκευή και σωστή λειτουργία αυτών, 
με δεδομένο το γεγονός ότι το ένα εκ των δύο οχημάτων  εξυπηρετεί τις ανάγκες του Γραφείου  
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών καθώς και των έκτακτων αναγκών των 
Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, ενώ το δεύτερο  όχημα  εξυπηρετεί 
τις ανάγκες Δ/νσης  Ανάπτυξης Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, και ειδικότερα διενεργεί δρομολόγια για τη 
μεταφορά των υπαλλήλων-ελεγκτών (έλεγχος αγοράς –δειγματοληψίες –καταγγελίες) του 
Τμήματος  Εμπορίου καθώς και του Τμήματος Χορήγησης Αδειών και Φυσικών Πόρων 
προκειμένου αυτοί να διενεργούν αυτοψίες-ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας τους,  προκειμένου αυτή να λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά. 

 
    Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται         

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
465,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο αφορά: α) 305,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστούν 
και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 132101 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 
μέσων» του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και β) 160,00€   
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, το οποίο θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ  086101 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  ξηράς  γενικά » 
του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,  για τα  κάτωθι υπηρεσιακά  
αυτοκίνητα της περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών: α) μάρκας SCONDA FABIA, με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-7079, 1390 κυβικών και β) μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών, με αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ-9653. Συγκεκριμένα, για πρώτο υπηρεσιακό όχημα  απαιτείται έλεγχος 
υδραυλικού συστήματος πεντάλ συμπλέκτη (αντλίας συμπλέκτη) και επισκευή ή αντικατάσταση, 
όπου απαιτηθεί και για το δεύτερο  αλλαγή στην μπαταρία και αντικατάσταση στα ζαμφοράκια . Για 
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την παραπάνω υπηρεσία απαιτείται η εισαγωγή των οχημάτων  σε εξειδικευμένο συνεργείο για 
έλεγχο και επισκευή.  

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 465,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 
το οποίο αφορά: α) 305,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
κάθε είδους αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστούν και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 132101 «Προμήθεια 
ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων» του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 και β) 160,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής, το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑΕ  086101 «Αμοιβές για συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018, για τα κάτωθι υπηρεσιακά αυτοκίνητα της περιφερειακής ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθηνών: α) μάρκας SCONDA FABIA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-7079, 1390 κυβικών και 
β) μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών, με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9653. Συγκεκριμένα, για πρώτο 
υπηρεσιακό όχημα  απαιτείται έλεγχος υδραυλικού συστήματος πεντάλ συμπλέκτη (αντλίας 
συμπλέκτη) και επισκευή ή αντικατάσταση, όπου απαιτηθεί και για το δεύτερο  αλλαγή στην 
μπαταρία και αντικατάσταση στα ζαμφοράκια . Για την παραπάνω υπηρεσία απαιτείται η εισαγωγή 
των οχημάτων σε εξειδικευμένο συνεργείο για έλεγχο και επισκευή.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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