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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1530/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, 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. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 10ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(8.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία επιμερίζεται σε επτά χιλιάδες εκατό ευρώ 
(7.100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μεγάλο service και χίλια πεντακόσια  ευρώ 
(1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για το μικρό service, για την ετήσια συντήρηση και 
επισκευή δέκα (10) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α.  (CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

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. 
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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. 
Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4555/2018 «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» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-
2021 και ειδικότερα το άρθρο 50. 

5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά  με το ν. 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.           

6. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  
και  άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

8. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

9. Το Ν.4013/2011 «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» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019)  
και ισχύει. 

10. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6 (ΦΕΚ 
85/Α΄/11-04-2012), όπως ισχύει.   

11. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013), όπως ισχύει.  

12. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει.  

13. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014), όπως ισχύει. 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014), όπως ισχύει.  

16. Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ.19. 

17. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.  
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18. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

19. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

20. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «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)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-
2017), όπως ισχύει.  

21. Την με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).  

22. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

23. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως ισχύει. 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

25. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-07-
2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής  

26. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με 
εντολή Περιφερειάρχη" στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

27. Την υπ’αρ. πρωτ. 450172/20-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2697/τ.B’/01-06- 2022), όπως διορθώθηκε με το 
ΦΕΚ 3255/Β’/24-6-2022 και ισχύει.  

28. Την υπ΄αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022). 

29. Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  
προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 (ΑΔΑ: 
ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ). 

30. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 66017Λ7-Ξ7Χ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

31. Την υπ’ αριθμ.1/9-1-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα 
«Συγκρότηση- Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής» (ΑΔΑ:ΩΔΠΞ7Λ7-
ΚΞ7), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 5160/14-01-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

32. Την υπ’ αριθμ.2/9-1-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα «Εκλογή 
Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής» 
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(ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 5164/14-01-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

33. Την υπ’αρ.17/2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28194/03-03-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

34. Την ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 55/2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, οικ. έτους 2022 και την υπ’ αριθ. 66888/23-05-2022 Απόφαση 
επικύρωσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

35. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 404/23-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΤΑ7Λ7-6ΘΕ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για τη «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό 
Έλεγχο και την Παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 205/08-02-
2022 (ΑΔΑ: 62ΜΔ7Λ77-621) και ισχύει.  

36. Το υπ’ αριθμ. 638078/5-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της 
Δ/νσης Οικονομικών της  Π.Ε.Α.Α. με το οποίο μας διαβιβάστηκαν: α) το από 5-7-2022 
έγγραφο του  Επόπτη Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε.Α.Α., καθώς και οι 
πίνακες στους οποίους αναφέρεται η ετήσια συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί, στο 
καθένα από τα δέκα (10) υπηρεσιακά αυτοκίνητα ξεχωριστά, καθώς και το προϋπολογισθέν 
κόστος, σύμφωνα με έρευνα αγοράς, 7.100,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μεγάλο 
service και 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μικρό service προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και β) Το από 5-7-2022 πρακτικό της Επιτροπής, με 
το οποίο γνωστοποιείται ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα υπηρεσιακά οχήματα με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 3046, ΚΗΗ 2184, ΚΗΗ 2183, ΚΗΗ 2182, ΚΗΙ 7335, ΚΗΙ 7333, ΚΗΗ 2235, 
ΚΗΗ 2236, ΚΗΙ 7278 και ΚΗΙ 7288 και διαπιστώθηκε ότι χρήζουν ετήσιας συντήρησης και 
επισκευής, προϋπολογισθέντος κόστους 7.100,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το 
μεγάλο service και 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μικρό service. 

37. Το γεγονός ότι τα οχήματα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής πραγματοποιούν καθημερινά πολλά 
χλμ. λόγω της μεγάλης έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας της και επειδή  έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα ενός (1)  έτους από την τελευταία ετήσια συντήρηση και επισκευή των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α., σχετική η υπ’ αριθμ. 613346/20-07-2021 Απόφαση 
Ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών,  κρίνεται αναγκαία η άμεση  ετήσια συντήρησή 
τους για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 
εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(8.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία επιμερίζεται σε επτά χιλιάδες εκατό ευρώ 
(7.100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μεγάλο service και χίλια πεντακόσια  ευρώ 
(1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για το μικρό service, για την ετήσια συντήρηση και 
επισκευή, δέκα (10) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α..  
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής– 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2022,  Ε.Φ. 05072 ΚΑΕ 0861: «Αμοιβές 
για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» ποσού   8.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων), σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(8.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία επιμερίζεται σε επτά χιλιάδες εκατό ευρώ 
(7.100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το μεγάλο service και χίλια πεντακόσια  ευρώ 
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(1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για το μικρό service, για την ετήσια συντήρηση και 
επισκευή, δέκα (10) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α..  
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής– 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2022,  Ε.Φ. 05072 ΚΑΕ 0861: «Αμοιβές 
για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» ποσού   8.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων), σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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