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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 6η 

 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 239/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-01-2020. 
 

Θέμα 13ο 
Α) Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 1.800,00€ και ορισμός 
υπολόγου, για κάλυψη εξόδων αγοράς γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, για την Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, B) Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση 
έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 8.000,00€ και ορισμός υπολόγου, για κάλυψη εξόδων ταχυδρομείου 
(προπληρωμένη κάρτα γραμματοσήμανσης) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών και Γ) Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
200,00€ και ορισμός υπολόγου, για κάλυψη εξόδων αποστολής δειγμάτων ελαιολάδου σε 
εργαστήρια οργανοληπτικών εξετάσεων, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

 
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  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατριβάνος Γεώργιος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α /07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018). 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 
139/Α/31.08.2019) 

5. Το Π.Δ. 136/1998 (ΦΕΚ 107/Α/20.05.1998 «Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων 
Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων». 

6. To Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26.06.2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

7. Το Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018). 

8. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ». 
9. Η υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/Β/21.02.2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Περικοπή 
ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 

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

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

12. 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. 

13. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και την ορθή επανάληψή της αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020. 

14. Την με αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2020. 

15. Το υπ’ αριθ. 517/16.01.2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, 
σύμφωνα με το οποίο  κρίνεται απαραίτητη η αγορά γραμματοσήμων για τη διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας της εν λόγω Δ/νσης, ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€). Για το σχετικό 
αίτημα θα εκδοθεί ΧΕΠ στο όνομα του υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνου 
Παπασταμάτη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄. 

16. Το υπ’ αριθ. 29361/14.01.2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο αφορά  την ανάγκη 
κάλυψης εξόδων ταχυδρομείου με προπληρωμένη κάρτα μηχανής γραμματοσήμανσης για την 
πίστωση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μηχανής με κωδικό DM100, της Υπηρεσίας τους και τον 
ορισμό για το σκοπό αυτό ως υπολόγου Χ.Ε.Π., τον υπάλληλο Φωτόπουλο Γεώργιο του 
Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄. 

17. Επειδή σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (αρ.74), η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει 
συνεχή και μεγάλη αλληλογραφία με τους συναλλασσόμενους με αυτή πολίτες, συνεπώς η εν 
λόγω δαπάνη είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη και εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας. 
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18. Τα έγγραφα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα με αρ.πρ.4956/6.11.2019 και 
οικ.650/28.1.2020, σύμφωνα με τα οποία αιτείται έγκριση δαπάνης ύψους 200,00€, 
προκειμένου να γίνει αποστολή δειγμάτων ελαιολάδου ,σε εργαστήρια οργανοληπτικών 
εξετάσεων της επαρχίας, με έκδοση ΧΕΠ στον υπάλληλο Κωνσταντίνο Παπασταμάτη 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄. 

19. Επειδή σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (αρ.71), στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών είναι η διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών σε όλα τα στάδια 
(παραγωγή - διάθεση - εμπορία) για τα είδη που υπόκεινται κατά τις κείμενες διατάξεις σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€), για 

κάλυψη εξόδων πληρωμής αγοράς γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ για την Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας,  

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€), στο όνομα του 
υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, Παπασταμάτη Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό Α΄ της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0823.01 
με ποσό 1.800,00 €, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 

2. α) ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού οκτώ χιλίων ευρώ (8.000,00€), για 
κάλυψη εξόδων πληρωμής προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ για την 
πίστωση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μηχανής της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού οκτώ χιλίων ευρώ (8.000,00€), στο όνομα του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Αττικής, Φωτόπουλου Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄. 

Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0823.01 
με ποσό 8.000,00€, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 

3. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€), για κάλυψη 
εξόδων αποστολής δειγμάτων ελαιολάδου σε εργαστήρια οργανοληπτικών εξετάσεων της 
επαρχίας, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€), στο όνομα του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Αττικής, Παπασταμάτη Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών- 
Γραμματέων με βαθμό Α΄. 

Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829.01 
με ποσό 200,00€, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 
 

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

 
1. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€), για 

κάλυψη εξόδων πληρωμής αγοράς γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ για την Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας,  

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€), στο όνομα του 
υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, Παπασταμάτη Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό Α΄ της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0823.01 με 
ποσό 1.800,00 €, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 

 
2. α) ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού οκτώ χιλίων ευρώ (8.000,00€), για 

κάλυψη εξόδων πληρωμής προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ για την 
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πίστωση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μηχανής της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού οκτώ χιλίων ευρώ (8.000,00€), στο όνομα του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Αττικής, Φωτόπουλου Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄. 
Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0823.01 με 
ποσό 8.000,00€, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 

 
3. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€), για κάλυψη 

εξόδων αποστολής δειγμάτων ελαιολάδου σε εργαστήρια οργανοληπτικών εξετάσεων της 
επαρχίας, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

β) Την έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, (ΧΕΠ) για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης (α), ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€), στο όνομα του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Αττικής, Παπασταμάτη Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών- 
Γραμματέων με βαθμό Α΄. 
Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ ορίζεται η 31-12-2020 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829.01 με 
ποσό 200,00€, προϋπολογισμού 2020 του ειδικού φορέα 03072. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος  
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