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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 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2776/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, 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. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-11-2019. 
 

Θέμα 2ο  
α) Ανάκληση της υπ’αριθ. 2617/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ837Λ7-1ΛΡ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και β) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός 
επιπλέον χειριστηρίου στην εγκατάσταση συναγερμού, στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

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

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2), έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Τζαφέρη, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018). 

2. Το 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 και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση  ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών». 

3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.   

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

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «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. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «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.  

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Την υπ’ αρ. 498816/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 

Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019). 
11. Την υπ’ αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
“Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019”, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ.72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) όμοια και ισχύει.  

13. Το με αρ. οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Γενικές 
οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 
με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ». 

14. Το υπ’ αρ.  68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές 
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες. 

15. Το με αρ. πρωτ. 624449/14-10-2019,  με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων εισηγείται την προμήθεια ενός επιπλέον 
χειριστηρίου για την εγκατάσταση του συναγερμού, στο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά. 

16. Την υπ’αριθ. 2617/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ837Λ7-1ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και η δαπάνη για την προμήθεια  ενός χειριστηρίου για 
την εγκατάσταση του συναγερμού, στο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά, η οποία θα βάρυνε τον ΚΑΕ 1729, του Ε.Φ.07072 οικονομικού έτους 2019. 

17. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής, 
καθώς εξυπηρετεί τις σχετικές ανάγκες των υπηρεσιών της  και είναι απαραίτητη για την ορθή 
και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
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Η  υπηρεσία  εισηγείται      
 
Α) Την ανάκληση της υπ’αριθ. 2617/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ837Λ7-1ΛΡ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, λόγω κατανομής της συνολικής δαπάνης σε δύο ΚΑΕ. 
Β) Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, ποσού πεντακοσίων δέκα ευρώ (510,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός επιπλέον χειριστηρίου 
στην εγκατάσταση του συναγερμού,  στο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά.    
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 172901 του Ε.Φ. 07072 του προϋπολογισμού του οικ.έτους 2019, 
με το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) και τον ΚΑΕ 086901 του Ε.Φ.07072 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, με το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€). 
 

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

 
Α) Την ανάκληση της υπ’αριθ. 2617/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ837Λ7-1ΛΡ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, λόγω κατανομής της συνολικής δαπάνης σε δύο ΚΑΕ. 
Β) Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, ποσού πεντακοσίων δέκα ευρώ (510,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός επιπλέον χειριστηρίου 
στην εγκατάσταση του συναγερμού,  στο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά.    
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 172901 του Ε.Φ. 07072 του προϋπολογισμού του οικ.έτους 2019, 
με το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) και τον ΚΑΕ 086901 του Ε.Φ.07072 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, με το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€). 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
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