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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2404/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 
1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-
10-2022. 
  

Θέμα 28ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων των 
κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών,  συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. 
  
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 
 

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 Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Παπαθανάση, η οποία  ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον 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). 

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

3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

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

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

7. 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 τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Την υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.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». 

9. Το άρθρο 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/31-08-2019) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες.  

10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

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

12. Την υπ’ αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την 
εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

13. Την υπ’αρ. 23612/2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 9/12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής». 

14. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 3353/Β΄/26-07-
2021), 450172/2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β΄/01-06-2022, διόρθ.σφάλμ.ΦΕΚ 3255/τ.Β’/24-06-2022), 
809239/2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 764/26-08-2022) και 929104/2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 903/30-09-2022  
Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειαρχών /Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων/Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών. 

15. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022». 

16. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2022», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 169047/30.12.2021 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε , αναμορφώθηκε και ισχύει. 

17. Την υπ’ αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/τ.Β΄/2005) Κ.Υ.Α. «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» , όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’αρ.  17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005) Υ.Α.. 

18. Την υπ’ αρ. 3354/91 (ΦΕΚ 149/τ.Β’/2001) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  «Καθορισμός πλαισίου 
για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό 
τομέα» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 6735/415/2010 (ΦΕΚ 1390/Β//2010) Υ.Α.. 

19. Τo γεγονός ότι η ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτίρια των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, είναι αναγκαία προκειμένου να πληρούνται οι όροι καλής 
λειτουργίας και η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς 
εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών και είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία 
αυτών. 
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20. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της δαπάνης τεκμαίρεται με βάση προηγούμενες διαγωνιστικές 
διαδικασίες, τις οποίες διενέργησε η υπηρεσία μας. 

21. Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 169901 
προϋπολογισμού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα  03072. 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων 

που βρίσκονται στα κτίρια των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών και ειδικότερα:  
α) την ετήσια τακτική συντήρηση εκατόν πενήντα (150) φορητών πυροσβεστήρων,  
β) την περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης είκοσι (20) φορητών πυροσβεστήρων, λόγω 
παρέλευσης 5ετίας ή/και 15ετίας , 
γ) την υδραυλική δοκιμή και ανανέωση γόμωσης ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα CO2 5Kg, λόγω 
παρέλευσης 20ετίας   
και  
την ετήσια τακτική συντήρηση των έξι (6) φορητών πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 169901 με το ποσό των 2.000,00€ προϋπολογισμού έτους 2022 του 
Ειδικού Φορέα  03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων 

που βρίσκονται στα κτίρια των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών και ειδικότερα:  
α) την ετήσια τακτική συντήρηση εκατόν πενήντα (150) φορητών πυροσβεστήρων,  
β) την περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης είκοσι (20) φορητών πυροσβεστήρων, λόγω 
παρέλευσης 5ετίας ή/και 15ετίας , 
γ) την υδραυλική δοκιμή και ανανέωση γόμωσης ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα CO2 5Kg, λόγω 
παρέλευσης 20ετίας   
και  
την ετήσια τακτική συντήρηση των έξι (6) φορητών πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 169901 με το ποσό των 2.000,00€ προϋπολογισμού έτους 2022 του Ειδικού 
Φορέα  03072. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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