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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2045/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19-07-2018. 

 
Θέμα 11ο  

Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. 568/2018 της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με την έγκριση  
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 60.000€, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια πτυσσόμενων 
καθισμάτων, ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και μεταλλικών ραφιών (dexion) με τα υλικά 
συναρμολόγησης αυτών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της  Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του  άρθρο 
6, περίπτωση 14, καθώς και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει. 

2. Την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/05-09-2017), καθώς και την αριθ. 37419/13479/8-5-2018 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β΄/2018) «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015). 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/15-03-17 και ισχύει.  

8. Την υπ’ αριθ. οικ.130459/2-7-2018 (ΦΕΚ 2780/Β΄/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως ισχύει.  

9. Tην υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα την 
Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 και την 
αριθ.84/2018(AΔΑ:65NO7Λ7-9AX) απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση  προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 

10. Tην υπ’ αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα την 
Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 .  

11. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την υπ’ αριθ. 23201/8723/20-4-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 
υπ’αριθ.84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

12. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση». 

13. Το ΦΕΚ 174/Β΄/21-02-2001, Απόφαση υπ’ αριθμ. 4367, «Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 

14. Το άρθρο 78 του  Ν.4413/2016 (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν.4146/2013)(ΦΕΚ 
148/τ.Α΄/08-08-2016), με το οποίο παραχωρήθηκαν κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα,  στην 
Περιφέρεια Αττικής  εκτάσεις, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του 
Φαληρικού όρμου, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ.ΔΔΠ/β0016000/1186 ΕΞ 2016)/5-10-2016 
Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και ισχύει. 

15. Την υπ΄αριθ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016(ΦΕΚ 3344/19-10-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς 
αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου» και ιδιαίτερα το άρθρο 3.  

16. Το υπ’αριθ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής-Παράδοσης-Παραλαβής των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφισταμένων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την ΕΤΑΔ 
ΑΕ.  

17. Το υπ’ αριθ. οικ. 32276/14-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, με αίτημα που αφορά την ανάγκη προμήθειας 250 πτυσσόμενων καθισμάτων 
προκειμένου να τοποθετηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

18. Τα υπ’ αριθ.: οικ.1872/2018 και οικ.1873/2018 έγγραφα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, με τα οποία αιτείται την προμήθεια 9 (εννέα) μεταλλικών αρχειοθηκών, 11(έντεκα) ξύλινων 
ντουλαπών και 25 (είκοσι πέντε) τροχήλατων καρεκλών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
της εν λόγω Υπηρεσίας, λόγω αυξημένων αναγκών αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πολλά από τα 
εν λόγω είδη έχουν φθαρεί και χρειάζονται απόσυρση.  
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19. Τα υπ’αριθ. : οικ.31781/13-02-2017, 120477/16-06-2017 και οικ.130877/26-06-2017 έγγραφα της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών με τα οποία αιτείται την προμήθεια 
δύο ντουλαπών και μεταλλικών ραφιών, παρέχοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες διευκρινήσεις 
επί των χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  

20. Το με αρ. πρωτ.  ΔΥ/27-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας , στο οποίο καταγράφονται οι 
ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.  Αθηνών για προμήθεια 6 ξύλινων ντουλαπών, 8 
ερμαρίων, 11 καρεκλών και 2 συρταριέρων. 

21. Τα υπ’αριθ.: 54796/2016, 8702/2017, οικ.10523/2017, 11498/2017, έγγραφα αιτήματα καθώς και 
διευκρινήσεις επί αυτών, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
αναφορικά με την ανάγκη της Υπηρεσίας για προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) με τα 
συνοδευτικά υλικά συναρμολόγησης αυτών  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
αρχειοθέτησης των υπηρεσιακών  φακέλων  αυτής.    

22. Τα υπ’αριθ.: 14962/2016 και 10326/2017 έγγραφα αιτήματα καθώς και διευκρινήσεις επί αυτών της 
Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης  Δ΄Αθήνας για προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για τις 
3 (τρεις) αίθουσες αρχείων   που διαθέτει η εν λόγω Υπηρεσία και προκειμένου να  αρχειοθετηθούν 
οι φάκελοι των 3000 χιλιάδων περίπου εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ/νση Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας . 

23. Την με αριθ. 568/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης (ΑΔΑ:Ω9ΜΘ7Λ7-3ΚΦ) 

24. Την με αρ.πρωτ. 65812/2-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΗΖΜ7Λ7-2Β1) 
ύψους 74.400,00€ στον ΚΑΕ 1711011 «Προμήθεια Επίπλων» του Ε.Φ.04.072 του οικ. έτους 2018 
από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2067(ΑΑ Βεβ: 1985) στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάγκη προμήθειας α) 250 πτυσσόμενων 
καθισμάτων για την αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου  210Α όπου στεγάζεται το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, στο Φαληρικό Όρμο β) 19 ξύλινων δίφυλλων ντουλαπών, 8 
ξύλινων δίφυλλων ερμαρίων, 2 συρταριέρων ξύλινων, 34 τροχήλατων καρεκλών με μπράτσα και 2 
διευθυντικών τροχήλατων καρεκλών για τις Δ/νσεις : Ανάπτυξης , Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής και Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών γ) 9 (εννέα) μεταλλικών αρχειοθηκών για τα 2 
τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών  της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών και δ) 2329 μεταλλικών 
ραφιών τύπου «dexion», με τα υλικά που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτών,  για τις Δ/νσεις 
της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
) καθώς και τη Δ/νση  Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας .  

25. Το υπ’ αριθ. οικ. 4545/2-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  
της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με αίτημα που αφορά την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού 
γραφείου  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας, για την εύρυθμη 
λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μεταστεγάσθηκε στον 4ο όροφο του 
κτιρίου επί της Λεωφ. Καλαμακίου 46, στον Άλιμο. 

26. Το υπ’ αριθ. οικ. 219/2018  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών με αίτημα την 
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού γραφείου  για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της εν 
λόγω Δ/νσης , λόγω μεταστέγασης  της στον 4ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφ. Καλαμακίου 46, 
στον Άλιμο και αύξησης του εργατικού δυναμικού της. 

27. Την ανάγκη για περαιτέρω προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και ραφιών και 
καθισμάτων  για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, με απώτερο 
σκοπό την κάλυψη και εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών αυτών για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

 
Την τροποποίηση της αριθ. 568/2018  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΜΘ7Λ7-3ΚΦ) 
σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000€, πλέον Φ.Π.Α, για την 
προμήθεια πτυσσόμενων καθισμάτων, ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και μεταλλικών 
ραφιών(dexion) με τα υλικά συναρμολόγησης αυτών , για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, που αφορά στην προσθήκη υπό προμήθεια ειδών και 
συνεπώς στην ανακατανομή της δαπάνης αυτών ανά υπηρεσία, προκειμένου  να γίνει κάλυψη των 
αναγκών και  ικανοποίησης των αιτημάτων και άλλων υπηρεσιών για την εν λόγω προμήθεια, οι οποίες 
κατέθεσαν τα αιτήματά τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία της έκδοσης της εν λόγω απόφασης της 
οικονομικής επιτροπής. Επισημαίνεται, ότι το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  παραμένει 
σταθερό. Ειδικότερα, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια: α) 250 πτυσσόμενων καθισμάτων 
για την αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου 210Α όπου στεγάζεται το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. 
Αθηνών, στο Φαληρικό Όρμο β) 25 ξύλινων δίφυλλων ντουλαπών, 8 ξύλινων δίφυλλων ερμαρίων, 2 
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βιβλιοθηκών, 8 συρταριέρων ξύλινων, 38 τροχήλατων καρεκλών με μπράτσα, 2 διευθυντικών 
τροχήλατων  καρεκλών, 10 καρεκλών συνεργατών (σταθερών) και 4 γραφείων ξύλινων για τις Δ/νσεις : 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και  Δημοσίας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών γ)9 (εννέα) μεταλλικών αρχειοθηκών για τα 2 τμήματα 
Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών και δ) 2200 μεταλλικών ραφιών τύπου 
«dexion», με τα υλικά που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτών, για τις Δ/νσεις της Π.Ε Νοτίου 
Τομέα Αθηνών (Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ) καθώς και τη 
Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας .  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 171101 «Προμήθεια επίπλων» και τον Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 60.000 ευρώ ,πλέον 
ΦΠΑ.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση της αριθ. 568/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΜΘ7Λ7-3ΚΦ) 
σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.000€, πλέον Φ.Π.Α, για την 
προμήθεια πτυσσόμενων καθισμάτων, ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και μεταλλικών 
ραφιών(dexion) με τα υλικά συναρμολόγησης αυτών , για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, που αφορά στην προσθήκη υπό προμήθεια ειδών και 
συνεπώς στην ανακατανομή της δαπάνης αυτών ανά υπηρεσία, προκειμένου  να γίνει κάλυψη των 
αναγκών και  ικανοποίησης των αιτημάτων και άλλων υπηρεσιών για την εν λόγω προμήθεια, οι οποίες 
κατέθεσαν τα αιτήματά τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία της έκδοσης της εν λόγω απόφασης της 
οικονομικής επιτροπής. Επισημαίνεται, ότι το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  παραμένει 
σταθερό. Ειδικότερα, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια: α) 250 πτυσσόμενων καθισμάτων 
για την αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου 210Α όπου στεγάζεται το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. 
Αθηνών, στο Φαληρικό Όρμο β) 25 ξύλινων δίφυλλων ντουλαπών, 8 ξύλινων δίφυλλων ερμαρίων, 2 
βιβλιοθηκών, 8 συρταριέρων ξύλινων, 38 τροχήλατων καρεκλών με μπράτσα, 2 διευθυντικών 
τροχήλατων  καρεκλών, 10 καρεκλών συνεργατών (σταθερών) και 4 γραφείων ξύλινων για τις Δ/νσεις : 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και  Δημοσίας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών γ)9 (εννέα) μεταλλικών αρχειοθηκών για τα 2 τμήματα 
Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών και δ) 2200 μεταλλικών ραφιών τύπου 
«dexion», με τα υλικά που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτών, για τις Δ/νσεις της Π.Ε Νοτίου 
Τομέα Αθηνών (Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ) καθώς και τη 
Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 171101 «Προμήθεια επίπλων» και τον Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 60.000 ευρώ ,πλέον 
ΦΠΑ.  
 

 
 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε κα Φωτ. Βρύνα και κα Αλεξ. Μπαλού και το αναπληρωματικό μέλος κα 

Α. Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 
 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 

 

ΑΔΑ: 60ΛΨ7Λ7-7ΣΧ
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