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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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1918/2013 

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 58o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α.  «Εργασίες µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης 
των συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής»,  συνολικού ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.7 του Ν.4071/2012. 
 
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 την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012)  
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7. Την µε αρ.100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιµότητας 
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 Κ.Α.Ε.» 

8. Το γεγονός της λήξης της µε αρ.59/2012 σύµβασης µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και 
της εταιρίας CLEVERMEDIA, για την κάλυψη εργασιών µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των Σ.Ο.Π.Π.,  την 26-07-2013 και της δίµηνης 
παράτασης αυτής την 26-09-2013 

9. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισµός για την κάλυψη των εργασιών 
µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των εργασιών του Περιφερειακού Συµβουλίου και 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

10. Το γεγονός ότι ο ως άνω αναφερόµενος διαγωνισµός βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης 
των οικονοµικών προσφορών και της ανάδειξης προσωρινού µειοδότη  

11. Το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες υπόνοιες, κατόπιν και της κατάθεσης σχετικού υποµνήµατος  
µε αρ.πρωτ.173625 εισαγωγής στην Υπηρεσία µας από συµµετέχουσα εταιρία στον 
διαγωνισµό, περί κατάθεσης ένστασης,  και συνεπώς ύπαρξη ανάλογων καθυστερήσεων στην 
εξελικτική διαδικασία του διαγωνισµού 

12. Το γεγονός ότι είναι άκρως επείγον και αναγκαίο να καλυφθούν οι εργασίες µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των Σ.Ο.Π.Π., από την 26-09-2013 και µετά, σε 
περίπτωση µη έγκαιρης ανάδειξης µειοδότη από τον εν εξελίξει διαγωνισµό, λόγω των τυχόν  
καθυστερήσεων από ενστάσεις και λοιπά ένδικα µέσα. 

 

Η Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για : 
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € πλέον  ΦΠΑ, για την  κάλυψη 
των εργασιών µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των Σ.Ο.Π.Π.  όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  
και για κάλυψη των συνεδριάσεων από την 27-09-2013, λήξη παράτασης υφιστάµενης µε 
αρ.59/2012 σύµβασης 26-09-2013, και µετά, σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί έως την 26-09-2013 
µειοδότης από τον εν εξελίξει διαγωνισµό – ∆ιακήρυξη 15/2013 - , και για τόσο αριθµό 
συνεδριάσεων όσος απαιτείται  έως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και την διαβίβαση της ανακοίνωσης ανάθεσης στον από διαγωνισµό µειοδότη. 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 01072 του προϋπολογισµού έτους 2013.  
   

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

 
Την έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ) πλέον  ΦΠΑ, 
για την  κάλυψη των εργασιών µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των 
Σ.Ο.Π.Π.  όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής µε την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης,  και για κάλυψη των συνεδριάσεων από την 27-09-2013 (λήξη παράτασης 
υφιστάµενης µε αρ.59/2012 σύµβασης 26-09-2013) και µετά, σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί 
έως την 26-09-2013 µειοδότης από τον εν εξελίξει διαγωνισµό – ∆ιακήρυξη 15/2013, και για τόσο 
αριθµό συνεδριάσεων όσος απαιτείται  έως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής και την διαβίβαση της ανακοίνωσης ανάθεσης στον από διαγωνισµό 
µειοδότη. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 01072 του προϋπολογισµού έτους 2013.  

 
      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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