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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 38η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1492/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  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 16/07/2013.  

 

Θέµα 1
o 
 

Σύσταση επιτροπής διαγωνισµού για το υποέργο 1: « Ψηφιακή εφαρµογή αθλητικού χάρτη», του 
έργου: ευ-κίνησης. ενίσχυση της προαγωγής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον µέσω αθλητικής – 
κινητικής - αναψυχής (ΑΚΑ), µε  κωδικό MIS 374851, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. « Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

– ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
∆εληγιώργη, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.  3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισµός της Περιφέρειας 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 απόφαση του Π. Συµβουλίου της Περιφέρειας 
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Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

3. του Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ Α΄ /267) και ιδίως τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 
22 και 26 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και όπως ισχύει. 

4. Της µε αριθµ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργικής 
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και τις µε αριθµ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) και 
αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5-2-2013 –ΦΕΚ292/Β/2013 όµοιες αποφάσεις. 

5. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

6. Του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α΄ /150) όπως εν προκειµένω 
δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά. 

7. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

8. Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995). 

9. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010). 

10. Του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη 
υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010). 

11. των Κανονισµών του Συµβουλίου της Ε.Ε., (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισµού των γενικών 
διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά ταµεία και (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο , του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 όπως ισχύουν, 

12. Της µε αριθµ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β/3400). 

13. Τον Ν.4071/2012 ΦΕΚ (85/Α11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».   

14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
15. Την ένταξη της πράξης: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ),  στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» (άξονας 
προτεραιότητας 14 ) 

16. Την υπ’ αριθµ. 192217/562/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ & Καινοτοµίας 
Περιφέρειας Αττικής περί ορισµού ∆ιοικητικής οµάδας της πράξης. 

17. Την υπ’ αριθµ. 1354/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού και  οι όροι της διακήρυξης (Α∆Α: 
ΒΛ4Η7Λ7-ΚΕ6) . 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, “για τη νόµιµη συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών………. τα µέλη 

προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 

από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την 

αρµόδια για στη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία.” 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη σύσταση  Επιτροπής διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Ψηφιακή 
εφαρµογή “Αθλητικού Χάρτη”», του έργου: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ), 
µε  κωδικό MIS 374851, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013»(άξονας προτεραιότητας 14 ) και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 
 Η επιτροπή διαγωνισµού θα αποτελείται από: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Τρεις (3) υπαλλήλους της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, εκ των οποίων ο ένας (1) 
θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού, µε τη διαδικασία δηµόσιας κλήρωσης, από 
την αρµόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τρεις (3) υπαλλήλους της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, εκ των οποίων ο ένας (1) 
θα είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού, µε τη διαδικασία δηµόσιας 
κλήρωσης, από την αρµόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2011.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Τη σύσταση  Επιτροπής διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Ψηφιακή 
εφαρµογή “Αθλητικού Χάρτη”», του έργου: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ), 
µε  κωδικό MIS 374851, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013»(άξονας προτεραιότητας 14 ) και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο), 
αποτελούµενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, ήτοι: 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τρεις (3) υπαλλήλους της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, εκ των οποίων ο ένας (1) 
θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού, µε τη διαδικασία δηµόσιας κλήρωσης, από 
την αρµόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τρεις (3) υπαλλήλους της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, εκ των οποίων ο ένας (1) 
θα είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού, µε τη διαδικασία δηµόσιας 
κλήρωσης, από την αρµόδια για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου υπηρεσία σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2011.  

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

Ιάκωβος Προµπονάς 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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