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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
 Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3061/2019 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 

Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 05-12-2019. 

 
Θέμα 21ο  

  Α) Τη μερική ανάκληση, ποσού ενός λεπτού του ευρώ (0,01€), της ΑΑΥ α/α 121/19 ως προς τα 
καύσιμα θέρμανσης που αποτελούν λειτουργική και όχι πάγια δαπάνη και Β) Την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών πετρελαίου θέρμανσης του 
1ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος  

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
  Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα 

αναπληρωματικά μέλη.  
  Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Παπαθανάση,  η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης… (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)»… και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» του 

Ν.4623/2019, ΦΕΚ 134/Α΄/9-8-19.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 

139/Α΄ /31-8-2019)  

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ΦΕΚ/τ.Α΄/145/5-8-2016 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) 

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 

Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – 

επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Την απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 216/2019 περί εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Την υπ΄αριθμ.499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

10. Την με αρ.πρωτ.: οικ.90873/11-05-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 

τοποθέτησης υπαλλήλων Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και η αριθμ.πρωτ.οικ.20235/22-

1-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής. 

11. Την υπ αριθ. 3440/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΖ17Λ7-6ΟΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 

την οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός οικ. Έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.  

12. Την αρ. 349/2018 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 

Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης 2019», όπως εγκρίθηκε με την αρ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της 

Περιφέρειας Αττικής». 

13. Το αίτημα προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του 1ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γ΄ Αθήνας που μας διαβιβάστηκε με το με αρ.πρ. 1/24-10-19 και εισήλθε στην 

υπηρεσία μας με το με αρ.πρ. 665719/24-10-2019, σύμφωνα με το οποίο η ετήσια προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στα 2.500,00 λίτρα και δεν υπάρχει απόθεμα από την 

προηγούμενη παραλαβή. 

14. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Τ. Αθήνας, 

της 19-11-2019, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του 1ου ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας συνολικού 

ποσού 3.000,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1512 του ΕΦ 03072 

με το ποσό των μηδέν ευρώ και ενός λεπτού (0,1€) για το οικ. Έτος 2019 και με το ποσό των 

τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) για το οικ. Έτος 2020 (πολυετής υποχρέωση). 

15. Την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 3912/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΑΓ7Λ7-ΚΓ9) και την Ανάληψη 

Υποχρέωσης με αρ.πρ.2517 (α/α 121)/3-1-2019 (ΑΔΑ: 683Ρ7Λ7-ΤΜΘ) για πληρωμή καυσίμων 

θέρμανσης και λοιπών δαπανών κοινοχρήστων έτους 2019. 

16. Την ανάγκη έναρξης νέας διαδικασίας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το 1ο ΚΕΣΥ Γ΄ 

Αθήνας σύμφωνα με τα ανωτέρω 13, 14 και 14 καθώς και το γεγονός ότι το ποσό που 

υπολείπεται από τη Σύμβαση 7/2019 (19SYMV00449280) δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών τους για όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019-2020. 

 

   Εισηγούμαστε 
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Α) Τη μερική ανάκληση, ποσού ενός λεπτού του ευρώ (0,01€), της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 2517/3-1-2019, «πληρωμή καυσίμων θέρμανσης και λοιπών δαπανών 
κοινοχρήστων έτους 2019», ως προς τα καύσιμα θέρμανσης που αποτελούν λειτουργική και όχι 
πάγια δαπάνη. 

Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την 
κάλυψη αναγκών του 1ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθήνας, 
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01€), συμπ. ΦΠΑ, πολυετής 
υποχρέωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 του Ε.Φ. 03.072 με κατανομή κατά έτος: 0,01€ για 
το 2019 και 3.000,00€ για το 2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Τη μερική ανάκληση, ποσού ενός λεπτού του ευρώ (0,01€), της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 2517/3-1-2019, «πληρωμή καυσίμων θέρμανσης και λοιπών δαπανών 
κοινοχρήστων έτους 2019», ως προς τα καύσιμα θέρμανσης που αποτελούν λειτουργική και όχι 
πάγια δαπάνη. 

Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την 
κάλυψη αναγκών του 1ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθήνας, 
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01€), συμπ. ΦΠΑ, πολυετής 
υποχρέωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 του Ε.Φ. 03.072 με κατανομή κατά έτος: 0,01€ για 
το 2019 και 3.000,00€ για το 2020. 
 

 

 
 

       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  Νικόλαος Πέππας 

 Τα Μέλη  
    Παπαγεωργίου Νικόλαος 
    Κόκκαλης Βασίλειος 
    Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
    Αδαμοπούλου Γεωργία  
    Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
    Καραμάνος Χρήστος 
    Κατσικάρης Δημήτριος 
    Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
    Αγγελόπουλος Γεώργιος  
    Αγγέλης Σπυρίδων 
    Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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