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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 1
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 22/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 

Θέµα 23o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες απολύµανσης – απεντόµωσης για το κτίριο 
επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της  Π.Ε ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών,  προϋπολογισµού  430,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• 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 στην κα. 
Μπουραντά, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες». 
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7. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄ 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». 

8. Την υπ’ αρίθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 
«Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

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

10. Το υπ’ αρ.οικ.228048/20-11-2013 έγγραφο  της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών  Π.Ε ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών µε το οποίο µας γνωστοποιείται η ανάγκη άµεσης απολύµανσης – απεντόµωσης 
στο χώρο του ισογείου και των δύο υπογείων του κτιρίου επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος στο 
Περιστέρι λόγω εµφάνισης ερπόντων εντόµων. 

11. Η ανάγκη γενικής εφαρµογής απολύµανσης – απεντόµωσης όλου του κτιρίου την εαρινή περίοδο 
λόγω έλευσης εύλογου χρόνου  (τελευταία απολύµανση – απεντόµωση την 22-07-2013). 

12. Η ανάγκη επανάληψης εφαρµογής, µετά το πέρας του καλοκαιριού, στο ισόγειο και τα δύο (2) 
υπόγεια του κτιρίου λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων και προκειµένου να αντιµετωπισθεί ριζικά 
το πρόβληµα. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες απολύµανσης – απεντόµωσης στο κτίριο επί 
της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της  Π.Ε ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 430,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
Οι υπηρεσίες απολύµανσης – απεντόµωσης αφορούν: 

• Μία (1) γενική εφαρµογή ψεκασµού σε όλους τους χώρους του κτιρίου (4 όροφοι και 2 υπόγεια) 
κατά την εαρινή περίοδο. 

• ∆ύο (2) εφαρµογές ψεκασµού στους χώρους του ισογείου και των δύο (2) υπογείων (µία 
εφαρµογή άµεσα και µία κατά το πέρας του καλοκαιριού). 

• Οι ανωτέρω ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται, εναλλάξ, κάθε τέσσερις (4) µήνες. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901Α, προϋπολογισµού 2014 του ειδικού φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες απολύµανσης – απεντόµωσης στο κτίριο επί 
της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της  Π.Ε ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 430,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

Οι υπηρεσίες απολύµανσης – απεντόµωσης αφορούν: 

• Μία (1) γενική εφαρµογή ψεκασµού σε όλους τους χώρους του κτιρίου (4 όροφοι και 2 υπόγεια) 
κατά την εαρινή περίοδο. 

• ∆ύο (2) εφαρµογές ψεκασµού στους χώρους του ισογείου και των δύο (2) υπογείων (µία 
εφαρµογή άµεσα και µία κατά το πέρας του καλοκαιριού). 

• Οι ανωτέρω ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται, εναλλάξ, κάθε τέσσερις (4) µήνες. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901Α, προϋπολογισµού 2014 του ειδικού φορέα 03072. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων  

Χαράλαµπος Καραθάνος  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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