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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 4

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 192/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/1/2014,  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 21/1/2014.  

 
Θέμα 45o  

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2099/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης ύψους 15.780,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών και την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση 
και επισκευή του ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών 
της Περιφέρειας Αττικής και των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

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

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
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 στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  

3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 
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6. Το υπ’ αριθμ. 594/9-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών, με το οποίο η εν λόγω 
Υπηρεσία αιτείται την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υπηρεσία ανυψωτικού 
καλαθοφόρου οχήματος με χειριστή για την επισκευή και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού 
στους χώρους ευθύνης της.  

7. Την υπ’ αριθμ. 2099/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 15.780,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (CPV: 31681410-0) και την ενοικίαση ανυψωτικού 
καλαθοφόρου οχήματος με χειριστή (CPV: 60182000-7), για τη συντήρηση και επισκευή του 
ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής 

8. Τις υπ’ αριθμ. 196979/10-10-2013 και 196981/10-10-2013 Αποφάσεις ανάληψης δαπάνης 
(ΑΔΑ: ΒΛΛ57Λ7-ΨΤ2 και ΒΛΛ57Λ7-ΝΣΨ αντίστοιχα) 

9. Το υπ’ αριθμ. 686/17-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το οποίο η εν 
λόγω υπηρεσία υπέβαλε αναμορφωμένο αίτημα ως προς τις ετήσιες ανάγκες της Υπηρεσίας σε 
ηλεκτρολογικό υλικό και υπηρεσίες ενοικίασης ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος, συνολικού 
προϋπολογισμού 53.723,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

10. Το γεγονός ότι οι μεταφερόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013 στο 2014, για 
τους συγκεκριμένους ΚΑΕ, δεν επαρκούν για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης που 
προκύπτει.     

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2099/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 15.780,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών και την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση και 
επισκευή του ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής και των σχετικών αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης. 
 

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

 

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2099/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 15.780,90€ (δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ 
και ενενήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 
την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση και επισκευή του 
ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας 
Αττικής και των σχετικών αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
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