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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 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3042/2019 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, 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. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 05-12-2019. 

 
Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παροχής ρεύματος συνολικού κόστους 
#336,75€# για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της ΕΟ 21 ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (Λ.Αγ.Μαρίνας) 
στον αρ. 294 για τον ΚΑΕ 9779.01.195.01 του φορέα 01.072 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
  Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα 

αναπληρωματικά μέλη.  
  Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
λόγω της ανάγκης άμεσης τακτοποίησης της πληρωμής της εν θέματι δαπάνης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, 
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ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

  Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019). 

8. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

9. Τις υπ’ αριθ. 349/2018 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) & 214/2019 (ΑΔΑ: Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής και την 3η αναμόρφωσή του αντιστοίχως για το οικονομικό έτος 2019. 

10. Τις υπ’ αρ.111063/35236/02-01-2019 και 90136/23741/18-10-2019 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Την υπ’ αριθμ. 1590/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε γίνει 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παροχής ρεύματος συνολικού 
κόστους #336,75€# για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της ΕΟ 21 ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ 
(Λεωφ. Αγ. Μαρίνας) στον αρ. 294 για τον ΚΑΕ 9779.001.16.01. 

12. Το με αρ.πρωτ. 363285/09-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Πιστώσεων 
Δαπανών και Εσόδων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, το οποίο επισημαίνει ότι με την οριστικοποίηση της 2ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019, έγινε ολική διαγραφή της διαθέσιμης πίστωσης 
ποσού #42.512,00€# στον ΚΑΕ 9779050011601 του Ε.Φ. 05.072. Συνεπώς για το αίτημα 
χρηματοδότησης ποσού #336,75€# που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 1590/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μπορούσε να γίνει δέσμευση.  

13. Το με αρ. πρωτ. 676391/29-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με 
θέμα «Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΟ 21 ΚΟΡΩΠΙ-ΛΟΜΒΑΡΔΑ (Λ.Αγ.Μαρίνας)» 
προς τις Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Κ.Τ.Αθηνών, το οποίο γνωστοποιεί ότι επειδή ο ΚΑΕ 
9779050011601 «Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποιίας, 
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.» έχει καταργηθεί, η πληρωμή της δαπάνης για την νέα παροχή θα γίνει 
από τον ΚΑΕ 9779.01.195 «Μετατοπίσεις και συνδέσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. σε έργα της 
Περιφέρειας Αττικής». 

14. Το με αρ.πρωτ. 759483/22-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττκής 
προς τις Δ/νσεις Οικονομικών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
για την άμεση πληρωμή της εν λόγω δαπάνης προ τον ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Μεσογείων για την 
ανωτέρω νέα ηλεκτρική παροχή ρεύματος. Συνεπώς, λόγω της ανάγκης άμεσης τακτοποίησης 
της εν λόγω πληρωμής, πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερησίας το παρόν θέμα στη σημερινή 
συνεδρίαση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Κατόπιν των ανωτέρω: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παροχής ρεύματος συνολικού 
κόστους #336,75€# για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της ΕΟ 21 ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (Λ. 
Αγ.Μαρίνας) στον αρ. 294. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 9779.01.195.01 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019.  
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παροχής ρεύματος συνολικού 
κόστους #336,75€# για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της ΕΟ 21 ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (Λ. 
Αγ.Μαρίνας) στον αρ. 294. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 9779.01.195.01 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019.  

 
 

 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  Νικόλαος Πέππας 

  Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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