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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 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1453/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  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 09/07/2013.  

 
Θέμα 24

o
 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση CLEVERMEDIA αντί του συνολικού ποσού 179,58€ με 
ΦΠΑ για την προμήθεια ενός καταγραφικού – voice recorder για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

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

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μακρή, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για 
τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
6. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 

σκοιπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές 
έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ».  
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7. Την υπ΄αρ. 917/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης ύψους 184,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ενός 
καταγραφικού – voice recorder για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Την υπ΄αρ. οικ. 115383/11-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7Λ7-ΦΣ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 184,50€ στον ΚΑΕ 1699, του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού 
οικ. Ετους 2013.  

9. Την επισυναπτόμενη προσφορά της επιχείρησης CLEVERMEDIA  η οποία για την προμήθεια ενός 
καταγραφικού – voice recorder για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, προσέφερε το συνολικό ποσό των 179,58€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
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10. Το γεγονός ότι η εν λόγω επιτροπή άπτεται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών και δεδομένου ότι οι   συνεδριάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής δεν 
καλύπτονται από την υπ’ αρ. 59/2012 Σύμβαση που έχει συνάψει η Περιφέρεια Αττικής για τη 
μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων, κρίνεται αναγκαία η χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η  υλοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και  η 
εφαρμογή των αποφάσεών της. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση CLEVERMEDIA  για την προμήθεια ενός καταγραφικού – 
voice recorder για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, αντί  του ποσού των εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτών (179,58€), λόγω του κατεπείγοντος καθώς κρίνεται αναγκαία ηι άμεση  
υλοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και  η εφαρμογή των αποφάσεών της, δεδομένου ότι 
άπτεται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

  Η δαπάνη των 179,58€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2013.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 Την έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός καταγραφικού – voice recorder για τις 

ανάγκες των συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής, στην επιχείρηση CLEVERMEDIA,  αντί  του ποσού των εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτών (179,58€), λόγω του κατεπείγοντος καθώς κρίνεται αναγκαία η άμεση  
υλοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και  η εφαρμογή των αποφάσεών της, δεδομένου ότι 
άπτεται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

  Η δαπάνη των 179,58€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2013.  
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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