
 - 1 - 

                    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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1633/2013 
 

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 4o εκτός ημερησίας  

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες: α) περίληψης 
της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Ειδικών 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 
2013-2014, συνολικού ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) περίληψης της 
διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου για την Εθνική Μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, συνολικού ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
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 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
Στη 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 στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

  Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

 Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  

 Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  

 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
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 Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010)-  Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.  162/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. 2494/4-11-2011 φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

 Την αρ. 24001/14.6.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449 Β΄ 14.6.2013)». 

 Την ανάγκη παροχής των σχετικών υπηρεσιών, όπως διατυπώνεται στο αρ. πρωτ. 
139573/15.7.13 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας. 

 Την αρ. 1427/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ποσού 4.580.000 για τη μεταφορά μαθητών. 

 Το αρ. πρωτ. 144552/22.7.13 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο τροποποιείται ο 
αρχικός προϋπολογισμός που είχε εγκριθεί με την ανωτέρω απόφαση. 

 Την υπ’ αρ. 1553/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 7.805.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την «Μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2013-2014» με τη 
διαδικασία του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού», (CPV: 60130000-8). 

 Την υπ’ αρ.1098/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου για την Εθνική Μνήμη της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. 

 Την υπ’ αρ.1404/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις παραπάνω εκδηλώσεις. 

 Τις διατάξεις της παρ. 2.α. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 περί υποχρέωσης  δημοσίευσης 
περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
οικονομικές εφημερίδες 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες: α) περίληψης της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2013-2014 (προϋπολογισμού 
7.805.000,00 €), συνολικού ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) περίληψης της 
διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου για την Εθνική Μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (προϋπολογισμού 10.000 €), συνολικού ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, Ε.Φ. 01.072 και 
ΚΑΕ 0841.  

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

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες: α) 
περίληψης της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά 
μαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής 
σχολικού έτους 2013-2014 (προϋπολογισμού 7.805.000,00€), συνολικού ποσού 500,00€ 
(πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) περίληψης της διακήρυξης του δημόσιου 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 15 
Σεπτεμβρίου για την Εθνική Μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το 
Τουρκικό Κράτος (προϋπολογισμού 10.000€), συνολικού ποσού 500,00€ (πεντακοσίων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, Ε.Φ. 01.072 και 
ΚΑΕ 0841.  
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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