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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1403/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 7.000,00€ και 
ορισμού (2) υπολόγων, για πληρωμή e-παραβόλου για τον  έλεγχο οχημάτων στο ΚΤΕΟ 
Χολαργού. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το  Ν. 3852/2010 ΦΕΚ  87Α /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 133Α/19-7-2018) 

 
2.  Τον Ν. 4270/2014 <<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. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 <<Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής>>(ΦΕΚ 238 τ. Α’ /27-

12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-05-2018)  
 
6. Την υπ΄ αριθμ. 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. 499022/2-9-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής,  περί ορισμού 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής / 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 Ο.Ε της Περιφέρειας Αττικής. 
 

9. Τις υπ’ αριθ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) και 53/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) Αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 και 
της 2ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως. 

 

10. Τις υπ’ αριθ. 112945/30-12-2020 και 33682/22-03-2021 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και η 2η αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως. 

 

11. Το υπ’ αριθ. Φ 7.9/512712/23-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΚΤΕΟ, με το οποίο ενημερώθηκε 
η Δ/νση Οικονομικών Κ.Τ. σχετικά με την ανάγκη κάλυψης εξόδων  για πληρωμή e-
παραβόλου για τον  έλεγχο οχημάτων στο τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού και τον ορισμό δύο (2) 
επιπλέον υπόλογων. 

 

12. Επειδή από τις 03-04-2017 που έπαψαν να λειτουργούν τα Γραφεία Εσόδων των ΔΟΥ Α’ & Β’ 
τάξεως, διακόπηκε και η λειτουργία του κλιμακίου της ΔΟΥ που λειτουργούσε σε  χώρους 
πλησίον ή εντός των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής για την 
εξυπηρέτηση τόσο των συναλλασσομένων με αυτές πολιτών, όσο και των πολιτών που 
απευθύνονται σε γειτονικά σε αυτές δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αυτό του ΚΤΕΟ Χολαργού. Επειδή 
η κατά τα παραπάνω διακοπή της λειτουργίας των κλιμακίων θα προκαλούσε δυσχέρειες στην 
άμεση και ομαλή εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών, οι οποίοι θα έπρεπε εφεξής να 
επισκέπτονται την υπηρεσία του ΚΤΕΟ Χολαργού, να ενημερώνονται για τα ποσά των τελών 
που πρέπει να καταβάλουν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, να λαμβάνουν το σχετικό 
υπηρεσιακό σημείωμα, όπου απαιτείται, και στην συνέχεια αφού μεταβούν στο πλησιέστερο 
τραπεζικό κατάστημα ή κατάστημα ΕΛΤΑ, όπου θα καταβάλουν τα προβλεπόμενα ποσά με 
την διαδικασία του e-παραβόλου, να επιστρέφουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην 
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υπηρεσία του ΚΤΕΟ Χολαργού, προκειμένου να λάβουν την τελική διοικητική πράξη, δηλαδή 
να διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός τους.  

 

13. Επειδή σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(αρ.75), η Δ/νση ΚΤΕΟ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος 
των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων 
για την προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνική επιθεώρηση οχημάτων όλων των 
κατηγοριών, όπου αυτή απαιτείται και η συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων στο Πρακτικό 
Επιθεώρησης Οχημάτων. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Τμημάτων του 
ΚΤΕΟ, που συνιστώνται στην Περιφέρεια Αττικής, συνεπώς η εν λόγω δαπάνη είναι απολύτως 
αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 

14. Επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ 7.9/512712/23-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΚΤΕΟ, οι δύο 
από τους 6 υπαλλήλους που είχαν ορισθεί υπόλογοι για το συγκεκριμένο Χ.Ε.Π. με την υπ’ 
αριθ. 30/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν δύνανται πλέον να χρησιμοποιούν τα 
υπάρχοντα Χ.Ε.Π. και προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΟ κρίνεται 
απαραίτητη η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα δύο (2) νέων υπαλλήλων. Στο εν λόγω έγγραφο 
επισημαίνεται ρητά ότι η απόδοση των υπαρχόντων  Χ.Ε.Π. θα δρομολογηθεί το συντομότερο  

 
 

Εισηγούμαστε 
 

Την έγκριση   δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 
7.000,00€, (3.500€ τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ για τον καθένα) στα ονόματα των 
κάτωθι (2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής:  
 
 

TMHMA KTEO ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

Ονοματεπώνυμο ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πατρώνυμο Εμμανουήλ 

Βαθμός / Κλάδος ΤΕ Τεχνικού 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

 

Ονοματεπώνυμο ΣΕΪΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Πατρώνυμο Αθανάσιος 

Βαθμός / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

 
 
 
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 091201 του Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021. Ημερομηνία απόδοσης του Χ.Ε.Π. ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021. 
 
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον λογ/σμό με ΙΒΑΝ GR26 0140 8020 8020 0200 1003 014 στην 
Αlpha Bank 

 
 
 

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

 
Την έγκριση   δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 
7.000,00€, (3.500€ τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ για τον καθένα) στα ονόματα των 
κάτωθι (2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής:  
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TMHMA KTEO ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πατρώνυμο Εμμανουήλ 

Βαθμός / Κλάδος ΤΕ Τεχνικού 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

 

Ονοματεπώνυμο ΣΕΪΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Πατρώνυμο Αθανάσιος 

Βαθμός / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

 
 
 
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 091201 του Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021. Ημερομηνία απόδοσης του Χ.Ε.Π. ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021. 
 
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον λογ/σμό με ΙΒΑΝ GR26 0140 8020 8020 0200 1003 014 στην 
Αlpha Bank 
       
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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