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Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 411/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014, 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 11/02/2014.  

 
Θέμα 3o εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 883/2013 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, για έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των ανοικτών πισίνων και του κλειστού 
καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. 
 
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 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπακάλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής » (ΦΕΚ 
2494/Β΄/4-11-2011,όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011), με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ). 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθ. 883/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η διάθεση πίστωσης ύψους 1.300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των ανοικτών πισίνων και του κλειστού 
καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. 

9. Την αριθ. 3/2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για πετρέλαιο 
θέρμανσης, προοριζόμενο για την θέρμανση των ανοικτών πισίνων και του κλειστού 
καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, προϋπολογισμού  ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600,000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

10. Τις αριθ. 99021/21-05-2013 και 163420/20-08-2013 αποφάσεις ανάληψης ποσών 
1.300.000,00 και 300.000,00 ευρώ αντίστοιχα, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

προς την Οικονομική Επιτροπή την  Έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω αριθ. 883/2013 
απόφασης της οικονομικής επιτροπής και την διατύπωση αυτής σε: «έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 1.600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης, για την θέρμανση των ανοικτών πισίνων και του κλειστού καταδυτηρίου 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά».   Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
151202, ΕΦ 04.072 του οικονομικού έτους 2014 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 883/2013 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς το ΦΠΑ 
και την διατύπωση αυτής σε: «έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 1.600.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την θέρμανση των 
ανοικτών πισίνων και του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου 
Κοσμά», σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151202, ΕΦ 04.072 του οικονομικού έτους 2014. 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων δηλώνει λευκό και το τακτικό μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου ψηφίζει κατά. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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