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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 109/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  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 14/01/2014.  

 

Θέµα 41o  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  ετήσια συνδροµή στην τράπεζα νοµικών 
πληροφοριών / ΝΟΜΟΣ «INTRASOFT INTERNATIONAL SA», για την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών.    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Μανδράκου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω : 

• Το αριθ. πρωτ.οικ.25897/23-12-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης  της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, µε το οποίο αιτείται  την έγκριση δαπάνης & διάθεση 
πίστωσης για ετήσια συνδροµή στην τράπεζα νοµικών πληροφοριών / ΝΟΜΟΣ «INTRASOFT 
INTERNATIONAL SA”,  µαζί µε τους όρους χρήσης και λειτουργίας για τη κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών  της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης και παρακαλούν για την άµεση έγκρισή της. 

• Την  οικονοµική  προσφορά της εταιρείας «INTRASOFT International S.A.»  σύµφωνα µε την 
οποία το συνολικό  κόστος για την ελάχιστη πάγια ετήσια συνδροµή µε δικαίωµα σαράντα (40) 
ωρών χρήσεως εντός ενός (1) έτους,  ανέρχεται στο ποσό των 733,68  πλέον  Φ.Π.Α. 23%, 
ήτοι 902,43  ευρώ.  

• Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 (Λοιπές ∆απάνες) του ΕΦ 02072 του ισχύοντος 
προϋπολογισµού 2014, έως του ποσού των 902,43 ευρώ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής – ΠΕΒΤΑ οικ. έτους 2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία µας εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση της 
δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης έως του ποσού των εννιακοσίων δύο ευρώ και σαράντα 
τριών λεπτών (902,43)€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  για  ετήσια συνδροµή στην τράπεζα νοµικών 
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πληροφοριών / ΝΟΜΟΣ «INTRASOFT INTERNATIONAL SA», για την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών .  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των εννιακοσίων δύο ευρώ και 
σαράντα τριών λεπτών (902,43€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για  την ετήσια συνδροµή στην 
τράπεζα νοµικών πληροφοριών / ΝΟΜΟΣ «INTRASOFT INTERNATIONAL SA», για την ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών .  
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ελένη Ζαφειρίου 
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