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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2186/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 23ο  
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων ,του αρχείου 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση), ποσού 
2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαρολαχάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• 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). 

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

• Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το αρ.99 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18.12.2018) « Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» 
(ΦΕΚ 134/τ. Α’/2019). 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία» 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Την υπ΄ αρ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ). 

• Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

• Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
της 1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 28194/03-
03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

• Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), η οποία επικυρώθηκε με 
την α.π. 66888/23-05-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

• Την υπ΄αριθμ. 100/2022 Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,  περί έγκρισης 
της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
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οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 
94234/12-08-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

• Την  υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8).   

• Την υπ’ αριθ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
ελέγχου νομιμότητας του πρακτικού εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών µελών της 
Οικονομικής Επιτροπής της 1ης, 09-01-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής για την περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023.  

• Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

•  Την υπ’ αριθ. 32099/13-01-2022 (ΑΔΑ:9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής. 

• Την αρ. 809239/26.8.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»(ΦΕΚ 764/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.8.2022). 

• Τα με αρ.πρωτ. 501330/2-6-22 και 506905/3-6-22 έγγραφα της Διεύθυνσης Μεταφορών 
της ΠΕΒΤΑ, με τα οποία αιτείται την μεταφορά αρχείου από τις αποθήκες του Φαλήρου, 
στο Α’ υπόγειο του ακινήτου, επί των οδών Γκύζη 3 και Αιγιαλείας στο Μαρούσι. 

• Το από 3/6/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας προς τη 
Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕΒΤΑ με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις όσον αφορά το 
συνολικό όγκο του αρχείου. 

• Το με αρ.πρωτ. 534195/9-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών ΠΕΒΤΑ 
ενημερωτικό ως προς τον όγκο του υπό μεταφορά αρχείου. 

• Το από 7/9/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας προς τη 
Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕΒΤΑ, σχετικό με την τακτοποίηση του αρχείου, σε κατάσταση 
που να μπορεί να γίνει η ζητούμενη μεταφορά του. 

• Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(2.700,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (24 %) και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 «Λοιπές 
μεταφορές», του ισχύοντος προϋπολογισμού 2022. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη μεταφορά οκτακοσίων (800) 
κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Α’ υπόγειο του ακινήτου επί των 
οδών Γκύζη 3 και Αιγιαλείας στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση) .                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 «Λοιπές μεταφορές» με 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2022. 
  

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη μεταφορά οκτακοσίων (800) 
κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Α’ υπόγειο του ακινήτου επί των 
οδών Γκύζη 3 και Αιγιαλείας στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση) .                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 «Λοιπές μεταφορές» με 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2022. 
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• Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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