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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2268/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέµα 57o 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, αναγόµωσης και προµήθειας 
πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήµατα της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, 
Προϋπολογισµού 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή. 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής κ.κ.: 
• Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
• Ιάκωβος Προµπονάς 
• Θάλεια Καραΐνδρου 

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• Άννα Μεθυµάκη 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Μακρή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού 
ελέγχου και ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του  N. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων». 

3. Το Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
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4071/11-04-2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150A/10-07-
2007). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 σχετικά µε την Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισµός της 
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 απόφαση του Π. Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09-05-2013) άρθρο πρώτο παρ. 2 «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

8. Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειαρχών» 

9. Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως τροποποιήθηκε 
µε τις υπ’αριθµ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011), Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 
950/Β/27-3-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
223/Β/5-2-2013) και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθµ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/21-1-2013. 

11. Την υπ’ αρ. 39935/28-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής η οποία αφορά 
στην µεταβίβαση αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 543/07-03-2013). 

12. Την υπ’ αρ. 129629/02-07-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάκλησης 
της αρ. 107583/31-05-2013 απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
του» 

13. Την υπ’ αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) «Περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

14. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

15. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

16. Την υπ΄αρ. 202/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Συγκρότηση τεσσάρων 
επιτροπών για τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικών της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, 1) Πενταµελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, 3) Τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & 
Προσφυγών και 4) Τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων 
των ∆ιευθύνσεων, τµηµάτων & γραφείων της ΠΕ∆Α». 

17. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί «Έγκρισης 
σκοπιµότητας για όλες τις δαπάνες προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιµερισθεί ανά ΚΑΕ 

18. Την υπ΄αρ. 1236/2013 (Α∆Α: ΒΕΖΑ7Λ7-ΓΤΜ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την προµήθεια νέων πυροσβεστήρων (όπου απαιτείται) και 
για τη συντήρηση, αναγόµωση και έλεγχο καταλληλότητας των ήδη υπαρχόντων που 
διαθέτει η Π.Ε. ∆υτ. Αττικής σε όλα τα κτήρια (κεντρικό και περιφερειακά), καθώς επίσης και 
των υπηρεσιακών της οχηµάτων. 

19. Την υπ΄αρ. οικ.125094/26-06-2013 (Α∆Α: ΒΛ497Λ7-0ΧΨ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύτηκε το ποσό των 1.300,00€ στον ΚΑΕ 1699 και  η 
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 218 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ∆Ε και την υπ’ 
αρ. οικ. 125099/26-06-2013 (Α∆Α: ΒΛ497Λ7-9ΤΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε 
την οποία δεσµεύτηκε το ποσό των 1.200,00€ στον ΚΑΕ  1329 του ΕΦ 06072 του 
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Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2013και η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 214 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Υ∆Ε. 

20. Το γεγονός ότι το Σχέδιο ∆ιακήρυξης έχει ελεγχθεί από το Νοµικό Γραφείο της ΠΕ∆Α.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει:  
Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης, για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, 
αναγόµωσης και προµήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήµατα της Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής, Προϋπολογισµού 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης, για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, 
αναγόµωσης και προµήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήµατα της Π.Ε. 
∆υτικής Αττικής, Προϋπολογισµού 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-Υ9Υ


