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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. 2472/2013 

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 47o 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 15.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 
εξαιρετικά επείγουσα προµήθεια οργάνων µέτρησης των εκποµπών αέριων ρύπων εστιών καύσης 
(CPV: 38410000-2). 
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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Η Υπηρεσία έχοντας  υπόψη τα παρακάτω : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής 

την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
7. Την υπ’αρ. οικ.189533 Υπουργική απόφαση µε θέµα: «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη 

λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ Β’2654/9-
11-2011) 

8. Την υπ’αρ. οικ.11294 ΚΥΑ µε θέµα: «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων 
αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που 
λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντήζελ ή αέριο» (ΦΕΚ 264/ΒΒ/18-04-1993) 
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9. Την υπ’αρ. οικ.57520/4535 ΚΥΑ µε θέµα: «Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και 
καθορισµός καυσίµου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων». (ΦΕΚ 597/Β/13-09-1990) 

10. Το υπ’αρ. οικ.205446/22-10-2013 Επείγον έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε θέµα: 
«Ζητείται ανάληψη πίστωσης για την αγορά οργάνων για τη µέτρηση των εκποµπών αέριων 
ρύπων εστιών καύσης». Τα συνηµµένα στο προαναφερθέν αφενός το µε αρ. πρωτ. 181049/19-
09-2013 έγγραφο του γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων 
αιθαλοµίχλης» και αφετέρου το µε αρ.πρωτ. 4359/18-09-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ. 

11. Το υπ’αρ. οικ.215372/5-11-2013 Εξαιρετικά Επείγον έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε 
θέµα: «Σκοπιµότητα κατεπείγουσας αγοράς φορητών αναλυτών καυσαερίων» 

12.  Τον εξαιρετικό και κατεπείγοντα χαρακτήρα της προµήθειας για λόγους αντιµετώπισης της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ζήτηµα κρίσιµο για λόγους όχι µόνο περιβαλλοντικούς, αλλά και 
δηµόσιας υγείας, ενόψει της χειµερινής περιόδου, και σε εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
∆ράσης που εκπόνησε το ΥΠΕΚΑ µαζί µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία, η προµήθεια πρέπει να 
γίνει άµεσα. Επιπλέον στο ανωτέρω εξαιρετικά επείγον έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
αναφέρεται σαφώς ότι η διενέργεια ελέγχων έχει πάψει από το ΕΑΡΘ και η αρµοδιότητα έχει 
περάσει στην οικεία ∆/νση της Περιφέρειας καθώς και το ότι υπάρχει ήδη µεγάλος αριθµός 
καταγγελιών προς έρευνα & έλεγχο.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Υπηρεσία µας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους € 15.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για προµήθεια οργάνων µέτρησης των εκποµπών αέριων ρύπων εστιών καύσης (CPV: 
38410000-2). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1729ΟΑ (CPV: 38410000-2) κατά € 15.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισµού 2013. 
 

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

 
την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους € 15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για προµήθεια οργάνων µέτρησης των εκποµπών αέριων ρύπων 
εστιών καύσης (CPV: 38410000-2). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1729ΟΑ (CPV: 38410000-2) κατά € 15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες 
ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. του Ε.Φ.01.072 προϋπολογισµού 2013. 
 
 
 

      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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