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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1566/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 

Θέµα 8
o  

 

Α. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού του έργου «Orientgate» και αποδοχή της 
προσφοράς της κ. Ελένης Μουγιάκου, Β. Αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς σε επόµενη 
συνεδρίαση. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει αρχικά τα µέλη 
για την προσέλευση του κ. Κουρούση και στη συνέχεια δίνει το λόγο στην κα. ∆εληγιώργη, η οποία 
ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. To Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χώρος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης/Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το παραπάνω έργο: Orientgate:  Ένα δοµηµένο 
δίκτυο, για την ενσωµάτωση της γνώσης για το κλίµα, στην πολιτική και το σχεδιασµό, µε συνολική 
διάρκεια 01.07.12 έως 31.12.14 

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 
αυτού. 
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3. Το Ν. 3852/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 
Πρόγραµµα Καλλικράτης.  

4. Το Ν. 2362/1995 « Περί ∆ηµοσίου λογιστικού κλπ. » (ΦΕΚ 247/ Α’/27.11.1995) όπως αυτός 
συµπληρώθηκε από το Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη| (ΦΕΚ 
141/Α’/17.08.2010). 

5. Το Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
6. Την  υπ’ αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415 Β/12.04.2011) Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στη «∆ιαχείριση Συστήµατος και 
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του  στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’», 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

7. Την µε αριθµ. SEE/C/0001/2.2/X Σύµβαση µεταξύ του επικεφαλής του έργου και της Αρχής 
∆ιαχείρισης του προγράµµατος “SouthEast Europe” (ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη) 

8. Το  πρακτικό  της 3ης συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισµού, σύµφωνα, µε το οποίο 
ελέγχθηκε, αξιολογήθηκε και βαθµολογήθηκε η προσφορά της υποψήφιας κας Ε. Μουγιάκου  

9. Την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού του έργου από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και 
ειδικότερα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος (κοινοτικοί πόροι) και το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Έργου:  2012ΕΠ38520013 για το σύνολο της εθνικής συµµετοχής).   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση  του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου Orientgate/SEE  και την 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της κας Ε. Μουγιάκου, που κατατέθηκε στον εν λόγω  
διαγωνισµό (για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα προσφορά). 

Β) Την αποσφράγιση, σε επόµενη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής, της οικονοµικής προσφοράς  
της υποψήφιας κας Ε. Μουγιάκου. 
 

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

 

Α) Την έγκριση  του πρακτικού της 3ης/19-06-2013 Συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 
Orientgate/SEE  και την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της κας Ε. Μουγιάκου, που κατατέθηκε 
στον εν λόγω  διαγωνισµό, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη συνολικού προϋπολογισµού 
50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης  
την πλέον συµφέρουσα προσφορά. 

Β) Την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς  της υποψήφιας κας Ε. Μουγιάκου, σε επόµενη 
συνεδρίαση. 

  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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