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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 197/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 50o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µίσθωση και καθαρισµό – συντήρηση δεκαοχτώ 
(18) χηµικών τουαλετών Πεδίου Άρεως, για ένα έτος µε δικαίωµα παράτασης για έξι (6) µήνες, 
συνολικού προϋπολογισµού 92.988,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ετήσιο 61.992,00 € + 
δικαίωµα εξάµηνης παράτασης 30.996,00 €). 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην 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 ∆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. 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). 
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6. Το γεγονός ότι στις 05/03/2014 λήγει και η τρίµηνη παράταση της σύµβασης 138/2012 
(απόφαση οικονοµικής επιτροπής 2733/2013) σχετικά µε την µίσθωση και καθαρισµό – 
συντήρηση των επτά (7) χηµικών τουαλετών του Πεδίου Άρεως. 

7. Το µε αρ. πρωτ. 9/15-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Πάρκων & Αλσών, η οποία µας ενηµερώνει 
ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη της µίσθωσης χηµικών τουαλετών για το Πεδίο του 
Άρεως. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι προκύπτει ανάγκη αύξησης του αριθµού τους σε δύο (2) 
χηµικές τουαλέτες ΑΜΕΑ, τέσσερις (4) τροχήλατες  παιδικές, για τις παιδικές χαρές και δώδεκα 
(12) ενηλίκων που θα φέρουν διακριτικά ανδρών – γυναικών.  Οι χηµικές τουαλέτες  που 
απαιτούνται καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την µίσθωσή τους ανά έτος 
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
Α/Α Είδος υλικού Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα Τιµή 

µονάδας 
Ανά έτος (€) 

Σύνολο 

1 Χηµική ατοµική τουαλέτα ενηλίκων µε 
εξωτερικές διαστάσεις 
1,00m*1,00m*2,20(µήκος 
*πλάτος*ύψος)τουλάχιστον. 

Τεµ. 

12 2,800 33.600 

2 Χηµική τροχήλατη παιδική τουαλέτα 
µε µέγιστες εξωτερικές διαστάσεις 
0,8m*1,00m*1,90m 
(πλάτος*µήκος*ύψος)και να φέρουν 
ειδική σήµανση «µόνο για παιδιά» σε 
(4) γλώσσες. 

Τεµ. 

4 2,800 11.200 

3 Χηµική τουαλέτα ΑΜΕΑ µε ελάχιστες 
εξωτερικές διαστάσεις  
1,5m*2,0m*2,20m 

Τεµ. 
2 2,800 5.600 

 Σύνολο      50.400€ 

 ΦΠΑ (23%)      11.592€ 

 Γενικό Σύνολο      61.992€ 

 
  η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µίσθωση και καθαρισµό – συντήρηση 
δεκαοχτώ (18) χηµικών τουαλετών Πεδίου Άρεως, για ένα έτος (12 µήνες) µε δικαίωµα 
παράτασης για έξι (6) µήνες, συνολικού προϋπολογισµού 92.988,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ (ετήσιο 61.992,00 € + δικαίωµα εξάµηνης παράτασης 30.996,00 €). 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0879, του Ε.Φ. 01072, του προϋπολογισµού του 
2014 και µε το εξής cpv: 24955000-3 (Χηµικές τουαλέτες). 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µίσθωση και καθαρισµό – συντήρηση 
δεκαοχτώ (18) χηµικών τουαλετών Πεδίου Άρεως, για ένα έτος (12 µήνες) µε δικαίωµα 
παράτασης για έξι (6) µήνες, συνολικού προϋπολογισµού 92.988,00 € ( ενενήντα δύο χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ετήσιο 61.992,00 € + δικαίωµα 
εξάµηνης παράτασης 30.996,00 €). 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0879, του Ε.Φ. 01072, του προϋπολογισµού του 
2014 και µε το εξής cpv: 24955000-3 (Χηµικές τουαλέτες). 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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