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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. 992/2019 
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 71ο  

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της   συντήρησης συστημάτων πόσιμου νερού των Δνσεων ΠΕ 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2019-2021. 
 
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 Ο.Ε. για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 
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2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση τα Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ               [Πρόγραμμα                  « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

6. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

8. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 348/2019(ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

10. Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/02.01.2019  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με τις οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

12. To υπ΄αρ. οικ: 92545/02-04-2019 έγγραφό μας προς την Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών με 
το οποίο ζητείται να μας αποσταλεί επικαιροποιημένος πίνακας  με τα αυστήματα πόσιμου 
νερού , ώστε η υπηρεσία μας να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες  και την τηλεφωνική 
ενημέρωση από την ανωτέρω Δνση ότι ισχύουν τα δεδομένα του προηγούμενου έτους. 

13. Το γεγονός ότι για στις 25-06-2019 λήγει η ετήσια συντήρηση της ανάθεσης των ψυκτών 
πόσιμου νερού που είναι εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες του Κεντρικού τομέα και στo 
πλαίσιo της υγιεινής των εργαζομένων  είναι απαραίτητη η συντήρηση τους,  σύμφωνα δε 
με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας  για ομοειδή παροχή 
υπηρεσιών η προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
κατ΄έτος είναι εύλογη και νόμιμη. 

14.Επειδή προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο, χωρίς να 
υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 
οικονομικότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας από 
προηγούμενες συμβάσεις με ομοειδές αντικείμενο.   

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της   συντήρησης συστημάτων πόσιμου νερού των Δνσεων ΠΕ 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα δύο  έτη  (3 οικονομικά έτη ) 2019-2021. 

 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ  1329 για  : 
Α). ποσού 1.750,00€  για τον προϋπολογισμό  έτους 2019 του Ε.Φ.01.072  
Β). ποσού 3.500,00€  για τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ε.Φ.01.072 
Γ). ποσού 1.750,00€  για τον προϋπολογισμό  έτους 2021 του Ε.Φ.01.072  
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CPV: «31141000-6»   
 

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

 
Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της   συντήρησης συστημάτων πόσιμου νερού των Δνσεων ΠΕ 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα δύο  έτη  (3 οικονομικά έτη ) 2019-2021. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ  1329 για  : 
Α). ποσού 1.750,00€  για τον προϋπολογισμό  έτους 2019 του Ε.Φ.01.072  
Β). ποσού 3.500,00€  για τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ε.Φ.01.072 
Γ). ποσού 1.750,00€  για τον προϋπολογισμό  έτους 2021 του Ε.Φ.01.072  
 
CPV: «31141000-6»   
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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