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                    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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 73/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  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 14/1/2014.  

 
Θέμα 5o  

 
  
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

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

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
2. To Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  
3. Την με υπ’ αρ. 44403 (Φ.Ε.Κ. 2494 Β’/ 4-11-2011) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας της περιφέρειας 
Αττικής. 

4. Την υπ’ αριθμ. 4683/09.02.1998 Υπουργική Απόφαση για τον «Κανονισμό Προσωπικού των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 140/Β’/18.2.1998, αρθ.5 εδαφ.4) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40073 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1352/ Β’/17-10-
2001). 

5. Την Εγκύκλιο 6 (Α.Π. 2067/14-01-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
Συναφών Θεμάτων» 

7. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού κλπ. » (ΦΕΚ 247/ Α’/27.11.1995) όπως αυτός 
συμπληρώθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη| (ΦΕΚ 
141/Α’/17.08.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β/11.08.10) 
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Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του 
αρθρ. 83 παρ.1 του νόμου 

8. Το Π.Δ. 261/1997 «Διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 186/23-09-
1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
10. Την υπ’αρίθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1743/Β’/15-07-2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.» 

11. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.7 

12. Την υπ.αριθμ 79/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στο πρόγραμμα « Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού» 

13. Την υπ’αριθμ. 10745/10342/11.04.2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της με αρ. 79/2012 Απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής 

14. Την Απόφαση Ένταξης  υπ’αριθμ. 2.14043/4.2023/8.6.2012 της Γενικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων με θέμα «Ένταξη της πράξης – Τοπικές Δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων – στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

15. Τον Οδηγό για Δικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο 
πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 

16. Την απόφαση υλοποίησης της πράξης με Ίδια μέσα 
17. Το  από 18-04-2012 Καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αστικής Μη κερδοσκοπικής 

Εταιρίας με την επωνυμία « Αθηναΐς - Αναπτυξιακή Σύμπραξη- Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία» 

18. Το  Σύμφωνο Αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης με αντικείμενο «Ο 
Δικαιούχος – Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘Αθηναίς’ ΑΜΚΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση 
εκτέλεσης της Πράξης « Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον 
Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 375792  συνολικής δημόσιας δαπάνης 380.000,00 € και 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 380.000,00 € στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

19. Το Σχέδιο Δράσης της πράξης  
20. Την με αρ. πρωτ.  183617/07-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον 

ορισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως αρμόδια Διοικητική Ομάδα του 
έργου 

21. Την με αρ. πρωτ.  191988/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον 
ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.) ως Οικονομικού 
Διαχειριστή του έργου 

22. Την με αρ. πρωτ. 75697 απόφαση της 16ης Απριλίου του 2013 της Περιφέρειας Αττικής 
σχετικά με τον ορισμό των μελών της ομάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης του έργου.  

23. Την υπ’αρίθμ. 15/ 11-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής με θέμα την Προχρηματοδότηση έργου: «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για 
τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες». 

24. Το 7ο πρακτικό της Ο.Π.Δ.Ε. με ημερομηνία 09/12/2013 με θέμα τον ορισμό των 
προδιαγραφών και της διαδικασίας συλλογής προσφορών για τη δράση 12 

25. Το 8ο πρακτικό της Ο.Π.Δ.Ε. με ημερομηνία 20/12/2013 με θέμα την αξιολόγηση των 
προσφορών που συγκεντρώθηκαν για την υλοποίηση της δράσης 12  

26. Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών DK Advertising, Γράτσια Δήμητρα – Διαφημίσεις 
και Reposition Strategy  

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) με την υπ.αριθμ 79/2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συνέχεια με την υπογραφή του Καταστατικού της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αθηναΐς συμμετέχει  ως εταίρος στην πράξη ‘Τοπικές Δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων’ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
έργου «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες». 
 
Η εν λόγω πράξη προκρίθηκε στην κατάταξη από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 
Άλλων πόρων με συνολική βαθμολογία 27,10 και με συνολικό προϋπολογισμό 380.000€ σύμφωνα 
με τον πίνακα κατάταξης με ΑΔΑ Β4ΩΗΛ-Θ4Ψ.  
 
Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ‘Αθηναΐς΄ που είναι ο δικαιούχος φορέας της 
συγκεκριμένης πράξης έχει ως εξής : 

 Συντονιστής εταίρος (leader) : Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών  
Εταίροι (partner) 

 Περιφέρεια Αττικής  

 ΕΒΕΑ 

 ΚΕΚ Eurotraining  

 MKO Four Elements  

 MAST Συμβουλευτική  

 ΚΜΟΠ 

 CESIE- Centro Studi e Iniziative Europeo (Διακρατικός Εταίρος) 
 
Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Π.Α. έχει ήδη υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος 
της δράσης 2 «Προσέγγιση – Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων» συνολικού 
προϋπ. 19.100 €. Στην παρούσα φάση θα πρέπει να προβεί  στην ανάπτυξη καταχωρήσεων σε 
έντυπα μέσα και την διοργάνωση και υλοποίηση ημερών καριέρας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος της σύμπραξης Αθηναΐς για την δράση δώδεκα (12) 
«Ενεργοποίηση ωφελουμένων και δικτύωση με επιχειρήσεις». Ο συνολικός προϋπολογισμός 
για τα ανωτέρω είναι 8.550 συμπ. ΦΠΑ σύμφωνα με την κατανομή του προϋπολογισμού της 
δράσης 12. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
Α1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 Η ανάπτυξη και δημοσίευση τριών (3) καταχωρήσεων που προβλέπονται στη δράση 12 για την 
επικοινωνία των ημερών καριέρας που θα πραγματοποιηθούν και επίσης για την γενικότερη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο. Συγκεκριμένα: 
Στην καταχώρηση θα περιλαμβάνονται ο τόπος χρόνος και τίτλος της εκδήλωσης, στοιχεία 
επικοινωνίας, λογότυπα φορέων. Θα προβληθεί στο ίδιο μέσο 3 φόρες (ή σε 3 διαφορετικά μέσα). 
Το μέσο  θα είναι περιφερειακής εμβέλειας γιατί η επικοινωνία είναι τοπικού ενδιαφέροντος – 
τουλάχιστον εβδομαδιαίο – κατά προτίμηση σχετικό με το χώρο της επιχειρηματικότητας. Ο 
ανάδοχος θα αναλάβει και το media plan και το media buying της εν λόγω καταχώρησης. Το 
δημιουργικό των καταχωρήσεων θα είναι το ίδιο και για τις τρείς. 
Προϋπολογισμός 2.400 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (800 € / καταχώρηση) 
 
Α2. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 
Ο χώρος που θα προταθεί για να υλοποιηθούν οι ημέρες καριέρας θα πρέπει να πληροί τις βασικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση επαγγελματικών συνεδρίων, σεμιναρίων ή ημερίδων 
ενημέρωσης, ενώ είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα στις υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν.  
Ειδικότερα, απαιτούνται  

- Η εξεύρεση χώρου ο οποίος θα χωρίζεται σε δύο αίθουσες: η μια θα πρέπει να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων κ.λπ. με χωρητικότητα εκατό (100) 
ατόμων κατ’ελάχιστον και η δεύτερη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα χώρος για να γίνουν 
συζητήσεις –συνεντεύξεις μεταξύ των εργοδοτών και των ωφελουμένων. 

- Η διαθεσιμότητα και των δύο αιθουσών θα πρέπει να είναι για  τρείς (3) ημέρες , τρείς (3)  
ώρες ανά ημέρα (σύνολο 9ώρες) 

- Θα πρέπει να υπάρχει χώρος υποδοχής στον οποίο θα μπορούν οι συμμετέχοντες να 
εγγραφούν.  
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- Θα πρέπει να υπάρχει χώρος παράθεσης καφέ/γεύματος. Ο ανάδοχος ΔΕΝ υποχρεούται να 
μεριμνήσει για την παροχή καφέ/γεύματος.  

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
των ημερών καριέρας και για τις τρείς ημέρες, με την φυσική παρουσία ενός (1) ατόμου. 

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη για την ομαλή ροή των 
εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια των ημερών καριέρας και για τις τρείς ημέρες, με την φυσική 
παρουσία ενός (1) ατόμου. 

 
Η τελική επιλογή του χώρου θα γίνει από τους υπευθύνους του Προγράμματος της 
Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ανάδοχο.  
- Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον  Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, μπορεί 
να συμμετάσχει στην προσέλκυση εργοδοτών στις ημερίδες καριέρας με κάθε πρόσφορο και δόκιμο 
μέσο. Οι ημέρες καριέρας μπορούν να κριθούν ως επιτυχημένες εφόσον συμμετάσχουν κατ’ 
ελάχιστον 20 επιχειρηματίες της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Αθηναίων).  
Προϋπολογισμός για ενοικίαση χώρου 1.650 € συμπ. ΦΠΑ 
 
Α3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Η συγκεκριμένη ομάδα παραδοτέων αποτελείται από όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα που 
χρειάζονται κατά την διεξαγωγή των ημερών καριέρας όπως : 
i) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός χώρου  
Και στις δύο αίθουσες θα πρέπει να υπάρχουν οπτικοακουστικά μέσα σύγχρονης τεχνολογίας 

- Οθόνη Προβολής στις δύο αίθουσες 

- Εξοπλισμός παρουσιάσεων (Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα powerpoint, data projector, 
video, διαφανοσκόπειο κ.α.) ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ομιλητές να προβάλουν τις 
παρουσιάσεις τους 

- Μικροφωνικές εγκαταστάσεις για τους εισηγητές και τους ομιλητές καθώς και ένα (1) 
τουλάχιστον ασύρματο μικρόφωνο 

- Τραπέζι τριών (3) ή παραπάνω θέσεων με μικρόφωνα – στην αίθουσα διαλέξεων  

- Video κάλυψη ημερών καριέρας   

- Θέσεις στις οποίες οι εταιρείες θα μπορούν να υποδέχονται τους ωφελούμενους 

- Φωτογραφική κάλυψη ημερών καριέρας   

- Χρήση 2-3 laptops γα την περιήγηση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
δικτύωσης που έχει στηθεί από εταίρο της σύμπραξης  

- Ανάπτυξη 3 stand (2 με θέμα τις ημέρες καριέρας και 1 με τα λογότυπα των εταιρειών που 
θα συμμετέχουν)  

 
Προϋπολογισμός για τον εξοπλισμό του χώρου 4500€ συμπ. ΦΠΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014. Οι 
ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα οριστούν από κοινού με τον Ανάδοχο με βάση τη διαθεσιμότητα 
της αίθουσας στην οποία θα καταλήξουμε. Οι καταχωρήσεις θα πρέπει να προηγηθούν της πρώτης 
μέρας των ημερών καριέρας.  
Η ορθή παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πιστοποιηθεί με πρακτικό από την εν λόγω Ομάδα 
Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργου. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται στον επισυναπτόμενο Οδηγό για Δικαιούχους της εν λόγω 
πράξης στην παράγραφο 5.3.   
 
Η Ομάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Έργου (ΟΠΔΕ) προέβη σε έρευνα αγοράς και στη 
συλλογή 3 προσφορών από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαφημιστικών 
υπηρεσιών και της διοργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την εύρεση αναδόχου ο οποίος θα 
αναλάβει όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο μιας υπεργολαβίας συνολικού προϋπολογισμού 8.550,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά όπως 
προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος στο κεφάλαιο 4 παρ.7. 

 
Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι παρακάτω προσφορές:  
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Α/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL 
ΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 Παρασκευή, 
20 
Δεκεμβρίου 
2013 10:44 
πμ 
 

DK Advertising  Ασημάκη 
Φωτήλα 7, 
Αθήνα, Τ.Κ. 
11473 

2108847190 dkadv@oten
et.gr 

7,955 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

2  Παρασκευή, 
20 
Δεκεμβρίου 
2013 11:30 
πμ 

ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

ΡΩΜΑΝΟΥ  2, 
ΓΕΡΑΚΑΣ 

2107569293 zsimatos@y
ahoo.com 

8,350 ΣΥΜΠ 
ΦΠΑ 

3 Παρασκευή, 
20 
Δεκεμβρίου 
2013 11:43 
πμ 

Reposition Strategy  Σαρρή 30, 
Αθήνα 

2103822406 info@reposit
ion.gr  

8,500 ΣΥΜΠ 
ΦΠΑ  

 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΔΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7 ΚΑΙ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 
- Την έγκριση των υπ’αρίθμ. 7 και 8 πρακτικών όπως επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση  
- Την απευθείας ανάθεση με υπογραφή σύμβασης στην εταιρεία «DK Advertising - Δημήτρης 
Καρούσης» για την υλοποίηση της δράσης 12 «Ενεργοποίηση ωφελουμένων και δικτύωση με 
επιχειρήσεις» και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη 3 καταχωρήσεων σε έντυπα μέσα και την 
διοργάνωση και υλοποίηση ημερών καριέρας (ενοικίαση και εξοπλισμό χώρου) στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος της σύμπραξης Αθηναΐς, προϋπολογισμού 
7,955 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, που αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας και αναλύεται ως εξής: 
 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3 1850 425,5 2.275,5 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΕΣ 
 

1250 287,5 1.537,5 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΟΥ  

οπτικοακουστικά μέσα σύγχρονης 
τεχνολογίας, Οθόνη προβολής στις 2 
αίθουσες, Εξοπλισμός 
παρουσιάσεων, Μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις και 1 ασύρματο 
μικρόφωνο, τραπέζι τριών ή 
παραπάνω θέσεων με μικρόφωνα, 
Video κάλυψη ημερών καριέρας, 
Θέσεις στις οποίες οι εταιρείες 
μπορούν να υποδέχονται τους 
ωφελούμενους, φωτογραφική κάλυψη 
ημερών καριέρας, χρήση 2-3 laptops 
σύμπραξης, δημιουργία 2-3 stand  
 

3400 782 4.182 

   ΣΥΝΟΛΟ 7,955 € 

 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, με υπόλογο διαχειριστή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.191988/21-12-2012 απόφαση. 
Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 15/11-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης η δαπάνη θα προχρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση των υπ’ αρίθμ. 7 και 8 πρακτικών αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης 12 του 
ευρωπαϊκού έργου ‘Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες’ 

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ7Λ7-ΠΓΖ



 - 6 - 

που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και πιο συγκεκριμένα της 
πράξης ‘Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων’ 
 
Β) Την απευθείας ανάθεση με υπογραφή σύμβασης στην εταιρεία «DK Advertising - Δημήτρης 
Καρούσης» για την υλοποίηση της δράσης 12 «Ενεργοποίηση ωφελουμένων και δικτύωση με 
επιχειρήσεις» και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη 3 καταχωρήσεων σε έντυπα μέσα και την 
διοργάνωση και υλοποίηση ημερών καριέρας (ενοικίαση και εξοπλισμό χώρου) στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος της σύμπραξης Αθηναΐς, προϋπολογισμού 
7.955,00€ (επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 
 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3 1850 425,5 2.275,5 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΕΣ 
 

1250 287,5 1.537,5 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΟΥ  

οπτικοακουστικά μέσα σύγχρονης 
τεχνολογίας, Οθόνη προβολής στις 2 
αίθουσες, Εξοπλισμός 
παρουσιάσεων, Μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις και 1 ασύρματο 
μικρόφωνο, τραπέζι τριών ή 
παραπάνω θέσεων με μικρόφωνα, 
Video κάλυψη ημερών καριέρας, 
Θέσεις στις οποίες οι εταιρείες 
μπορούν να υποδέχονται τους 
ωφελούμενους, φωτογραφική κάλυψη 
ημερών καριέρας, χρήση 2-3 laptops 
σύμπραξης, δημιουργία 2-3 stand  
 

3400 782 4.182 

   ΣΥΝΟΛΟ 7.955 € 

 
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, με υπόλογο διαχειριστή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.191988/21-12-2012 απόφαση. 
Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 15/11-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης η δαπάνη θα προχρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου. 
 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου καταψηφίζει. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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