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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 520/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 53ο 
Α) Ανάκληση ποσού #20.000,00€# του Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 5221.01, Β) Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #14.674,00€#, για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής ως εταίρος στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για το έτος 2017. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
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1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  
5. Το Ν. 4071/2012 άρθρο 5 ( ΦΕΚ Α 85-11-4-12 ) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειών», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 
6. Την υπ’ αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 8840/13-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-
2017) περί μεταβίβασης 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 με την υπ’ αριθ. 14027/20-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 97/Τ.39 και τ.Β΄/23.01.2017) και την υπ’ αριθ. 53499/13-3-2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τ΄  
Υ.Ο.Δ.Δ./10.03.2017).  

9. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2019. 

10. Την με αρ.πρωτ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.  

11. Την υπ’ αριθμ. 7/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-6ΙΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα τη λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης ενάντια στα Ναρκωτικά.  

12. Την υπ’ αριθμ. 53/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΡΕ7Λ7-Ψ3Β) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2016.  

13. Την υπ’ αριθμ. 269/2017 (ΑΔΑ: 66ΓΤ7Λ7-Ψ9Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2017. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα και η δαπάνη για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 
ΚΕΠΕΝ Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» με το ποσό 14.674,00€. 

14. Την υπ’ αριθμ. 606/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΜ7Λ7-ΗΘΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 250.000,00€ για την 
οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ΚΕΠΕΝ για τα έτη 2013-2014, όπου 
συγκεκριμένα για το ΚΕΠΕΝ Δήμων Ηλιούπολης - Υμηττού εγκρίθηκε η δαπάνη 20.000,00€ 
για τα έτη 2013-2014. 

15. Την υπ’ αριθμ. 812/2016 (ΑΔΑ ΩΗΕ27Λ7-Η5Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 205.674,00€ για την 
οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης κατά των 
εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2016. Ειδικότερα, όσον 
αφορά το  ΚΕΠΕΝ Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού, εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€. 

16. Την με Α/Α 689 (ΑΔΑ:7ΔΕ37Λ7-ΟΦΟ) και αρ. πρωτ. 2985/03-01-2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού #20.000,00€#, που αφορά την κάλυψη δαπάνης για την οικονομική 
ενίσχυση της Περιφέρειας Αττικής στα ΚΕΠΕΝ έτους 2013-2014 και έτους 2016. 

17. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την εκτενή αλληλογραφία (αρ.πρωτ. οικ.3641/23-10-
2014, οικ.2137/23-07-2015, οικ.2503/22-04-2016 και οικ.3904/08-09-2017) μεταξύ της 
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Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής) και του Κέντρου Πρόληψης 
Δήμων Ηλιούπολης-Δάφνης-Υμηττού, δεν έγινε χρήση των εγκριθέντων ποσών από το εν 
λόγω ΚΕΠΕΝ λόγω μη υποβολής των ζητηθέντων δικαιολογητικών. 

18. Το με αρ. πρωτ. 7015/20-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα  
Κοινωνικής Αρωγής, με το οποίο έγινε η αποστολή των δικαιολογητικών του Κέντρου 
Πρόληψης της χρήσης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου 
Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος 
για το έτος 2017. 

19. Το γεγονός ότι, λόγω καθυστερημένης αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών του 
ΚΕΠΕΝ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» (αρ.πρωτ. εισερχ. 24/12/2018), δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του  
συγκεκριμένου ΚΕΠΕΝ, επειδή έληξε το οικονομικό έτος 2018. 

20. Η υπ’ αριθμ. 8/17-12-2018 απόδειξη είσπραξης του ανωτέρω ΚΕΠΕΝ συνολικού ποσού 
#14.674,00€# για την επιχορήγηση για το έτος 2017.    

Κατόπιν των ανωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Α) Την ανάκληση της με Α/Α 689 (ΑΔΑ:7ΔΕ37Λ7-ΟΦΟ) και αρ. πρωτ. 2985/03-01-2018 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού #20.000,00€#, Ε.Φ. 01. 072 ΚΑΕ 5221.01, και  
 
Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ #14.674,00€# για την οικονομική συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για το έτος 2017. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 5221.01 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την ανάκληση της με Α/Α 689 (ΑΔΑ:7ΔΕ37Λ7-ΟΦΟ) και αρ. πρωτ. 2985/03-01-2018 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού #20.000,00€#, Ε.Φ. 01. 072 ΚΑΕ 5221.01, και  
 
Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ #14.674,00€# για την οικονομική συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτήσεων και 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για το έτος 2017. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 5221.01 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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