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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 38
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1542/2013 

 

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 51
o 

 

Ακύρωση της υπ αριθµ. 614/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
Έγκρισης δαπανών και ∆ιάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής οικονοµικού έτους 2013 ως προς το β΄ σκέλος που αφορά στον ΚΑΕ 16430Α. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 

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

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
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 εκπτόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», (ΦΕΚ 145/τ. α/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
2494/τ. β/04-11-2011, 2822/τ. β/14-12-2011) και ισχύει 

3. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.α./1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», 

 β. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
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4. Το β΄ σκέλος της υπ αριθµ. 614/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ύψους 24.297,71€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια εντοµοκτόνων (α) 600 λίτρα alpha-cypermethrin ή 250 λίτρα l-cyhalothrin ή 700 λίτρα 
beta-cyfluthrin και β) 1.000 λίτρα dimethoate) για την Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε 
περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013.  

5. Την µε αρ. πρωτ. 80364/22-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΕ567Λ7-∆1Β) 
ύψους 24.297,71€  στον ΚΑΕ 16430Α του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρµόδια 
Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 372 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε.  

6. Το µε αρ. πρωτ. 3018/28-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νήσων µε το οποίο ζητείται η οριστική µαταίωση του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
εντοµοκτόνων λόγω χαµηλής καρπόδεσης των ελαιοδέντρων και έντονης καρπόπτωσης από 
άκαιρα καιρικά φαινόµενα. Η καταπολέµηση του δάκου θα καλυφθεί µε ποσότητες από το 
προηγούµενο έτος. 

7. Την υπ’ αριθµ. 1376/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η 
οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια των εντοµοκτόνων α) 600 λίτρα alpha-cypermethrin ή 250 λίτρα L-cyhalothrin ή 700 
λίτρα Beta-Cyfluthrin και β) 1.000 λίτρα dimethoate για την Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε 
περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 επειδή λόγω χαµηλής 
καρπόδεσης των ελαιοδέντρων και έντονης καρπόπτωσης από άκαιρα καιρικά φαινόµενα η ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων δεν χρειάζεται πλέον την προµήθεια. Η 
καταπολέµηση του δάκου θα καλυφθεί µε ποσότητες από το προηγούµενο έτος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για την ακύρωση της υπ αριθµ. 614/2013 Απόφασής της, 

ως προς το β΄ σκέλος µε την οποία αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και  η διάθεση πίστωσης 
ύψους 24.297,71€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια των εντοµοκτόνων α) 600 λίτρα alpha-cypermethrin ή 250 λίτρα l-
cyhalothrin ή 700 λίτρα beta-cyfluthrin και β) 1.000 λίτρα dimethoate  για την Καταπολέµηση του 
∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013. Η ακύρωση 
υπαγορεύεται από το γεγονός της χαµηλής καρπόδεσης των ελαιοδέντρων και της έντονης 
καρπόπτωσης από άκαιρα καιρικά φαινόµενα σύµφωνα µε το έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Η µε αρ. πρωτ. 80364/22-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε 
Α∆Α: ΒΕ567Λ7-∆1Β) ύψους 24.297,71€ θα ανακληθεί. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την ακύρωση της υπ αριθµ. 614/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Έγκριση 
δαπανών και ∆ιάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 
08790Α, 16430Α, 15110Α) οικονοµικού έτους 2013», ως προς το β΄ σκέλος µε την οποία αποφασίστηκε 
η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ύψους 24.297,71€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια των εντοµοκτόνων α) 600 λίτρα 
alpha-cypermethrin ή 250 λίτρα l-cyhalothrin ή 700 λίτρα beta-cyfluthrin και β) 1.000 λίτρα dimethoate  
για την Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2013. Η ακύρωση υπαγορεύεται από το γεγονός της χαµηλής καρπόδεσης των ελαιοδέντρων και 
της έντονης καρπόπτωσης από άκαιρα καιρικά φαινόµενα σύµφωνα µε το έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Η µε αρ. πρωτ. 80364/22-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε 
Α∆Α: ΒΕ567Λ7-∆1Β) ύψους 24.297,71€ θα ανακληθεί. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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