
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18
η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 693/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 
21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 10
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 875€, πλέον ΦΠΑ (1.076.25€, συµπ. ΦΠΑ), για την 
προµήθεια λογισµικού ANTIVIRUS, για την προστασία των 25 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 
µηχανογραφικού συστήµατος, του ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.   
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. Κάββαλο, ο οποίος 
ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

6. Το Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», κατά 

το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

8. Το Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

9. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160  Α΄/08-08-2014)  «ΜΕΡΟΣ Β΄ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» όπως ισχύει.  

10. Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ 29/τ. Α΄/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ,την οργάνωση των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», σχετικά µε την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 
4281/2014, το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (Α΄21).  

11. Την υπ’αρ.οικ.177070/10-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ανάθεση – 
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β’ 2542/24-09-2014). 

12. Την υπ’αρ.οικ.183947/22-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ορισµός 
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆’ 599/30-09-2014). 

13. Την υπ’αρ.οικ.234321/27-11-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε 
Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης» (ΦΕΚ Β’ 3203/28-11-2014). 

14. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 49/17-03-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΚΤΕΟ της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών µε το οποίο ζητήθηκε στην Υπηρεσία µας να προχωρήσει στην 
προµήθεια λογισµικού ANTIVIRUS για την προστασία του µηχανογραφικού συστήµατος του ΚΤΕΟ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ έναντι κακόβουλου λογισµικού 

15. Το από 21-05-2016 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
16. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 53954/18-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης  
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

Tην έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους 875€ πλέον ΦΠΑ (1.076,25€ συµπ. ΦΠΑ), για 
την προµήθεια λογισµικού ANTIVIRUS για την προστασία των 25 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 
µηχανογραφικού συστήµατος του ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ έναντι κακόβουλου λογισµικού. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 1723.01. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Tην έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους 875€ (οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ), 
πλέον ΦΠΑ (1.076,25€ - χίλια εβδοµήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά- συµπ. ΦΠΑ), για την 
προµήθεια λογισµικού ANTIVIRUS, για την προστασία των 25 (είκοσι πέντε) Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του µηχανογραφικού συστήµατος του ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, έναντι κακόβουλου 
λογισµικού. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, Ε.Φ. 
01072 και ΚΑΕ 1723.01. 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΣΛ7Λ7-ΟΞ1


		2016-04-04T13:40:21+0300
	Athens




