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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2438/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 

Θέµα 12ο  

Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων φορτηγών & 
µηχανηµάτων έργου Π.Ε. ∆υτ. Αττικής προϋπολογισµού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

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

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις όµοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 
για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ≥ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου και συναφών θεµάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
6. 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 
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7. Το γεγονός ότι στις 27/12/2013 λήγει η σύµβαση προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης των 
υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε.∆.Α. µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα 
∆υτικής Αττικής και του πρατηρίου υγρών καυσίµων ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που 
βρίσκεται στην Ελευσίνα. 

8. Την υπ΄αρ. 1864/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία     εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την   προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων φορτηγών & µηχανηµάτων έργου Π.Ε. ∆υτ.Αττικής 
προϋπολογισµού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ µε τη διαδικασία της διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού».  

9. Την υπ’ αριθµ. 178441/16-09-2013 (Α∆Α:ΒΛΛΜ7Λ7-Ζ7Ε) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
µε την οποία δεσµεύτηκε το ποσό των 50.000,00€ πλέον  του ΦΠΑ (61.500,00 € µε ΦΠΑ) (η 
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 282 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υ∆Ε) στον 
ΚΑΕ 1511  του  του ΕΦ 06072 Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2013. 

10. Το γεγονός ότι οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης ελέγχθηκαν από το Νοµικό Γραφείο της 
ΠΕ∆Α.  

 

Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση των όρων του 
σχεδίου επισυναπτόµενης διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο την προµήθεια προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης υπηρεσιακών οχηµάτων φορτηγών 
& µηχανηµάτων έργου Π.Ε. ∆υτ.Αττικής προϋπολογισµού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

    

Tην έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
µε αντικείµενο την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων φορτηγών & 
µηχανηµάτων έργου Π.Ε. ∆υτ.Αττικής, προϋπολογισµού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης  

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 
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