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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 48

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1915/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013 ,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ .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 10/09/2013.  

 
Θέµα 55

o 
 

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1534/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ για δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες περίληψης της 
διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Ανάπτυξη εφαρµογών ∆ιαδικτυακής 
Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών». 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  

3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 

Αττικής), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 

6. Το υπ’ αριθµ. 125662/26-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,  µε το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία αιτείται την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης 
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εφαρµογών διαδικτυακής παρουσίασης της Περιφέρειας Αττικής και υπηρεσιών συντήρησης 
αυτών  

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

8. Το υπ’ αριθµ. 144205/19-7-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο η ως άνω ∆ιεύθυνση διαβίβασε στην 
Υπηρεσία µας την υπ΄αριθµ. 236/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, περί 
έγκρισης σκοπιµότητας για την υλοποίηση προγραµµάτων ψηφιακής σύγκλισης της διεύθυνσης 
Πληροφορικής, η οποία είναι χρονολογικά µεταγενέστερη του υπ’ αριθµ. 125662/26-6-2013 
αρχικού εγγράφου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, βάσει του οποίου η 
Υπηρεσία µας εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση δαπάνης για την «Ανάπτυξη 
εφαρµογών ∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης αυτών»   

9. Την υπ΄αριθµ. 1705/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης για την «Ανάπτυξη εφαρµογών ∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών» 

10. Την υπ’ αριθµ. 1825/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ανακλήθηκε υπ’ 
αριθµ. 1467/2013 προγενέστερη απόφασή της 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1534/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ για δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες 
περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Ανάπτυξη εφαρµογών 
∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης αυτών», ως προς α) την αντικατάσταση στο προοίµιο, της υπ’ αριθµ. 1467/2013 
Απόφασης της οικονοµικής επιτροπής, η οποία ανακλήθηκε, µε την υπ’ αριθµ. 1705/2013 Απόφαση 
και β) την απαλοιφή της λέξης «µειοδοτικός» από τον τίτλο και το αποφασιστικό.   
   

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

 
Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1534/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ (πεντακοσίων ευρώ), για δηµοσίευση σε 
οικονοµικές εφηµερίδες περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Ανάπτυξη εφαρµογών ∆ιαδικτυακής Παρουσίασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών», ως προς α) την αντικατάσταση στο προοίµιο, της υπ’ 
αριθµ. 1467/2013 Απόφασης της οικονοµικής επιτροπής, η οποία ανακλήθηκε, µε την υπ’ αριθµ. 
1705/2013 Απόφαση και β) την απαλοιφή της λέξης «µειοδοτικός» από τον τίτλο και το 
αποφασιστικό.   
 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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