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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1532/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 16/07/2013.  

 
Θέμα 41o 

Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1γ του Ν.4071/2012 στην ατομική επιχείρηση 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ.ΝΙΑΡΧΟΣ της αποκατάστασης των βλαβών στο δίκτυο πυρόσβεσης στο 
Αττικό Άλσος για την αποφυγή πυρκαγιάς, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
19.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραϊνδρου  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για την 
προσέλευση του κ. Καραθάνου και στη συνεχεία δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  

 Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
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 Τον Ν.4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ.1γ 

 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.44403/20-03-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄ /04-11-2011) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

 Το Π.Δ.  113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α. 194) 

 Το άρθρο 5, παρ.1γ του Ν.4071/2012 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 
αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 
(Α΄ 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 Το με αρ.πρωτ.427/19-06-2013 κατεπείγον έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με 
συνημμένη την οικονομική προσφορά της ατομικής επιχείρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ. ΝΙΑΡΧΟΣ  

 Την με αρ.1400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια και στο δίκτυο 
πυρόσβεσης στο Αττικό Άλσος, συνολικού ποσού 19.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1γ. του Ν.4071/2012. 

 Την με αρ.πρωτ. 138926/12-07-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Το εξαιρετικά επείγον της συγκεκριμένης δαπάνης, γιατί «εξαιτίας των βλαβών, σημαντικό 
τμήμα του πυροσβεστικού δικτύου του Αττικού Άλσους δεν εφοδιάζεται με νερό με αποτέλεσμα 
ο εφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό να είναι προβληματικός σε περίπτωση 
πυρκαγιάς». 
  
 Η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της απευθείας 
ανάθεσης, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος στην ατομική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΕΩΝ.ΝΙΑΡΧΟΣ των εργασιών που θα γίνουν στα δύο αντλιοστάσια και στο δίκτυο 
πυρόσβεσης στο Αττικό Άλσος, συνολικού ποσού 19.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού έτους  2013.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση της απευθείας ανάθεσης, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος, στην ατομική επιχείρηση 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ. ΝΙΑΡΧΟΣ των εργασιών που θα γίνουν στα δύο αντλιοστάσια και στο δίκτυο 
πυρόσβεσης στο Αττικό Άλσος, συνολικού ποσού 19.680,00€ (δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού έτους  2013.  
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου υπερψηφίζει με την υποσημείωση ότι όπου συντήρηση και 
επισκευή πρέπει να γίνονται από ανάλογη υπηρεσία της Περιφέρειας και όχι να γίνεται σπατάλη 
προς ιδιώτες. 
  
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραϊνδρου  
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Α7Λ7-Σ4Δ


