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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 954/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 32ο  

Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για έλεγχο & επισκευή του υπηρεσιακού 
οχήματος  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655, μάρκας KIA CERATO, 1591 κυβικών της Π.Ε. Β.Τ.Α . 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την από 29-03-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
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 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 
(ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

 Το Ν. 4270/2014 περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

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

 Την υπ’.αρ. 349/ 29 -11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: « Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

 Την  Α.Π.11063/35236/2.1.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία 
επικυρώνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

 Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

 Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./10-
3-2017). 

 Την αρ.49410/25.2.2019 (ΦΕΚ680/Τ.Β΄/28.2.2019) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
«Τροποποίηση-Συμπλήρωση της 130459/2.7.2018 (ΦΕΚ 2780/Β΄/12-7-2018) απόφασης 
της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με  την αριθμ.222410/9.11.2018 
(ΦΕΚ5208/Β΄) όμοια» 

 
 
 
 
 

 

 Την υπ’ αρ.162/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1718/τ.Β’/18-
5-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 
4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

 Την υπ’ αριθ.39/2019 (ΑΔΑ:Ψ5Ω67Λ7-0ΕΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με 
θέμα: «Εκ νέου έγκριση Δαπάνης και  Διάθεση Πίστωσης  για έλεγχο & επισκευή του 
υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655 μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών, 
συνολικού ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 Την υπ. αριθ. Α/Α 1417, αρ. πρωτ. 30354/31-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:9ΠΥΧ7Λ7-ΟΡΟ)  με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό 
των 800,00€ στον ΚΑΕ 132101 « Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2019. 

 Την υπ. αριθ. Α/Α 1418, αρ. πρωτ.30359/31-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:Ω7ΝΠ7Λ7-ΕΑΤ)  με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό 
των 200,00€ στον ΚΑΕ 086101 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 
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 Την υπ’ αρ.713/2019 (ΑΔΑ:6ΠΡ67Λ7-ΓΓΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Συμπληρωματική έγκριση Δαπάνης και  Διάθεση Πίστωσης  για έλεγχο & επισκευή του 
υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655 μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών, 
συνολικού ποσού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 Την υπ. αριθ. Α/Α 2005, αρ. πρωτ. 87386/27-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:7Ν417Λ7-7Λ3)  με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 
500,00€ στον ΚΑΕ 132101 « Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 
μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

 Την με α.π.8848/28.03.2019 οικονομική προσφορά που υπέβαλλε ο Νικόλαος Θεοφίλου, 
κατόπιν του με α.π.40741/28.03.2019 αιτήματος της Υπηρεσίας μας, για το συνολικό ποσό 
των 1.415,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ{για καινούρια αντιπροσωπείας Μονάδα ABS 
:1.265,00 € με ΦΠΑ και για Εργασία 150,00 € με ΦΠΑ]   

 Την με α.π.88481/28.03.2019 απάντηση του Παναγιώτη Κατάρα, κατόπιν του με α.π. 
33162/28.03.2019 αιτήματος της Υπηρεσίας μας, για υποβολή οικονομικής προσφοράς, με 
την οποία μας γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί ν’ αναλάβει το κόστος της επισκευής του KIA 
CERATO μέχρι την πληρωμή του γιατί θα πρέπει να προκαταβάλλει όλο το ποσό για την 
αγορά του ανταλλακτικού.  

 Την με α.π. 89104/29.3.2019 απάντηση του Συνεργείου Αυτοκινήτων-Ελευθέριος Κοκολιός 
κατόπιν του με α.π.57057/28.3.2019 αιτήματος της Υπηρεσίας μας για υποβολή 
οικονομικής προσφοράς, με την οποία μας ενημέρωσε ότι επειδή το κόστος του 
συγκεκριμένου γνήσιου ανταλλακτικού είναι μεγάλο, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  όπως αποφασίσει: 
 
Α) Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στον Θεοφίλου Νικόλαο που διατηρεί 
συνεργείο αυτοκινήτων, με δ.τ. «Πρότυπο Συνεργείο AUTO-MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ» , το οποίο εδρεύει στα Καμίνια, στην οδό Κεφαλληνίας  αρ. 15,  Τ.Κ. 18541, με ΑΦΜ  
043179542  & ΔΟΥ Δ’ Πειραιά,  για έλεγχο & επισκευή του συστήματος πέδησης του υπηρεσιακού 
οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655 μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών , συνολικού ποσού 
συνολικού ποσού 1415,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ {για την Μονάδα ABS 1265,00 € με ΦΠΑ 
και για Εργασία 150,00 € με ΦΠΑ ]  . 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, τον ΚΑΕ 132101 « Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με 1265,00 €  &  τον ΚΑΕ 086101  
« Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με 150,00 €  του 
ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 

Β) Την έγκριση ανάκλησης υπολειπόμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 35,00€ των Αποφάσεων  
Ανάληψης με  αρ. πρωτ. 30354/31-1-2019   Α/Α 1417 (ΑΔΑ:9ΠΥΧ7Λ7-ΟΡΟ)   & με αρ. πρωτ. 
87386/27-3-2019 Α/Α 2005 (ΑΔΑ:7Ν417Λ7-7Λ3)  στον ΚΑΕ  132101 « Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072,  βάσει της 
παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

Γ) Την έγκριση ανάκλησης υπολειπόμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 50,00€ της Απόφασης 
Ανάληψης με  αρ. πρωτ. 30359/31-1-2019 Α/Α 1418, (ΑΔΑ:Ω7ΝΠ7Λ7-ΕΑΤ)  στον ΚΑΕ 086101 
«Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072,  βάσει 
της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στον Θεοφίλου Νικόλαο που διατηρεί 
συνεργείο αυτοκινήτων, με δ.τ. «Πρότυπο Συνεργείο AUTO-MOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ» , το οποίο εδρεύει στα Καμίνια, στην οδό Κεφαλληνίας  αρ. 15,  Τ.Κ. 18541, με ΑΦΜ  
043179542  & ΔΟΥ Δ’ Πειραιά,  για έλεγχο & επισκευή του συστήματος πέδησης του υπηρεσιακού 
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οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655 μάρκας KIA CERATO 1591 κυβικών , συνολικού ποσού 
συνολικού ποσού 1415,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ {για την Μονάδα ABS 1265,00 € με ΦΠΑ 
και για Εργασία 150,00 € με ΦΠΑ ]  . 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, τον ΚΑΕ 132101 « Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με 1265,00 €  &  τον ΚΑΕ 086101  
« Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» με 150,00 €  του 
ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 

Β) Την έγκριση ανάκλησης υπολειπόμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 35,00€ των Αποφάσεων  
Ανάληψης με  αρ. πρωτ. 30354/31-1-2019   Α/Α 1417 (ΑΔΑ:9ΠΥΧ7Λ7-ΟΡΟ)   & με αρ. πρωτ. 
87386/27-3-2019 Α/Α 2005 (ΑΔΑ:7Ν417Λ7-7Λ3)  στον ΚΑΕ  132101 « Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072,  βάσει της 
παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

Γ) Την έγκριση ανάκλησης υπολειπόμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 50,00€ της Απόφασης 
Ανάληψης με  αρ. πρωτ. 30359/31-1-2019 Α/Α 1418, (ΑΔΑ:Ω7ΝΠ7Λ7-ΕΑΤ)  στον ΚΑΕ 086101 
«Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» του Ε.Φ.02.072,  βάσει 
της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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