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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ 2517/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
03-10-2019. 
 

Θέμα  5ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την πληρωμή της συντήρησης (service), επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών και για την προμήθεια 
των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών και λιπαντικών, όπου απαιτείται, για δύο (2)  υπηρεσιακά 
οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Αγγελής Σπυρίδων 

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

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
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 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [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. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.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». 

6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 
παρ.14. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

11. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
12. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
13. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 

άλλες επείγουσες διατάξεις». 
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
15. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

16. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «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)». 

17. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 72/2019 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ). 

18. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

19. Την με αρ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής». 

20. Την με αριθμ. 3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ 349/τ.β/1975) Απόφαση του Υπουργού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας 
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ, 
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των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κλπ». 

21. Την με αριθμ. 1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας «Περί καθορισμού   
καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ 
93/τ.β/10-02-1982) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 Απόφαση 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 
108/τ.β/04-02-2010). 

22. Την υπ’ αριθμ. 5025/4220/30-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ1Κ-Ο3Π) Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εξαίρεση από την απόσυρση επιβατικών οχημάτων άνω των 1400cc 
της Περιφέρειας Αττικής». 

23. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-
2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

24. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες, ως 
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2  του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147) 
για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης.  

25. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 

26. Το με αρ. πρωτ.519084/10-09-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με 
το οποίο ζητείται λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για θέματα και συμβάντα που 
αφορούν την  Πολιτική Προστασία και τις απαιτήσεις μετακίνησης  σε δύσβατους δρόμους ή και σε 
πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες η παραχώρηση του με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ6327 μάρκας 
TOYOTA RAV 4 (το οποίο είναι τετρακίνητο όχημα). Μας ενημερώνουν δε ότι σε αντικατάσταση του 
ανωτέρω οχήματος θα  παραχωρηθεί το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7082 μάρκας SKODA FABIA 
COMBI όχημα. 

27. Τα από 10 Σεπτεμβρίου 2019 πρωτόκολλα  παράδοσης – παραλαβής σύμφωνα με τα οποία η 
Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής παρέδωσε στην Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας  Περιφέρειας Αττικής το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6327 
μάρκας TOYOTA RAV 4 και παρέλαβε το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7082 μάρκας SKODA 
FABIA COMBI. 

28. Την αρ. πρωτ. 541472/17-09-2019  γραπτή αναφορά του  οδηγού του υπηρεσιακού  οχήματος  με 
αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ 7082 μάρκας SKODA FABIA COMBI  με την οποία  μας γνωρίζει  ότι 
χρειάζεται να γίνει  συντήρηση , επισκευή , αντικατάσταση ελαστικών και  προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών  και λιπαντικών για το ανωτέρω όχημα. 

29. Την αρ. πρωτ. 557694/23-09-2019  γραπτή αναφορά του  οδηγού του υπηρεσιακού  οχήματος  με 
αριθμό  κυκλοφορίας   ΚΗΥ 6471 μάρκας  RENAULT   όχημα  με την οποία  μας γνωρίζει  ότι 
χρειάζεται να γίνει  επισκευή και  προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για το ανωτέρω 
όχημα. 

30. Το από 24-09-2019 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
των εργασιών επισκευής και τακτικής συντήρησης, της προμήθειας των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
και της βενζίνης αμόλυβδης με το οποίο προεγκρίνεται η συντήρηση (service), επισκευή , 
αντικατάσταση ελαστικών  και  προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών, καθώς 
και λιπαντικών όπου απαιτείται των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ7082 και ΚΗΥ6471  το έτος 2019. 

31. Το από 24-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Γραμματειακής 
Υποστήριξης με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω οχήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες σε 
μετακινήσεις των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.   

32. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη και αναγκαία για τη λειτουργία των ανωτέρω 
υπηρεσιών.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού 
ύψους 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ως εξής:  

 777,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της συντήρησης (service), 
επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών, (όπου απαιτείται) 
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 1.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών, ελαστικών   (όπου απαιτείται) 

 93,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων λιπαντικών  
(όπου απαιτείται)   

των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με αριθμούς κυκλοφορίας  ΚΗΙ 
7082 και ΚΗΥ 6471, το έτος 2019 . 
(CPV:50112000-3: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 34330000-9: Ανταλλακτικά για 
οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα, 34351100-3: Ελαστικά επίσωτρα 
αυτοκινήτων, 24951100-6: Λιπαντικά). 
 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 086101 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς γενικά», ΚΑΕ132101 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 
γενικά »  και KAE151101 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» αντίστοιχα του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.  
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (24%) ως εξής:  

 777,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της συντήρησης (service), 
επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών, (όπου απαιτείται) 

 1.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών, ελαστικών   (όπου απαιτείται) 

 93,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων λιπαντικών  
(όπου απαιτείται)   

των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με αριθμούς κυκλοφορίας  ΚΗΙ 
7082 και ΚΗΥ 6471, το έτος 2019 . 
(CPV:50112000-3: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 34330000-9: Ανταλλακτικά για 
οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα, 34351100-3: Ελαστικά επίσωτρα 
αυτοκινήτων, 24951100-6: Λιπαντικά). 
 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 086101 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς γενικά», ΚΑΕ132101 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 
γενικά »  και KAE151101 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» αντίστοιχα του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.  
 
 

     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγελής Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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