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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1085/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
11-04-2019. 

Θέμα 80ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 
2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις εργασίες αναβάθμισης του site “free Athens 
1944”. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018]. 

2. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ. 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-
2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αριθ. 66313/24553 από 05/09/2017 
(ΦΕΚ 3051/’Β/ 05/09/2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.» 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

9. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

10. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Ν. 
4412/2016. 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β /́17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.14027/20-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β’97/23-1-2017)και ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.122/15-3-2017 και ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.176/18-4-
2017.  

15. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» καθώς και την υπ΄αρ. 73/2019  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-
9Χ8) Απόφαση έγκρισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής, 
Οικονομικού Έτους 2019. 

16. Τις υπ’ αρ. πρωτ.:  111063/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019   αποφάσεις   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός καθώς και 
η 1η αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ.37/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΣΞ7Λ7-ΣΑΒ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού περί «έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για αναβάθμιση του site “free Athens 
1944” ποσού 1.700,00€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.:99746/09-04-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση. 

19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω η εν λόγω δαπάνη είναι καθ’όλα σύννομη και 
απολύτως απαραίτητη  για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής και την διασφάλιση 
των σκοπών της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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-Επειδή ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 
διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
τηρούνται στην Υπηρεσία μας από προηγούμενες συμβάσεις με ομοειδές αντικείμενο αλλά και 
σύμφωνα με έρευνα αγοράς από το αρμόδιο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της  Π.Α.  
 
   Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή : 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(συνολικά 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις εργασίες αναβάθμισης του site 
“free Athens 1944”. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 Αφαίρεση άχρηστων plugins από το Wordpress. 
 Αλλαγή φόρμα επικοινωνίας (μετάφραση βοηθητικού κειμένου στα ελληνικά). 
 Μεταφορά των κουμπιών των social media σε πιο εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα. 
 Ενέργειες για λογική δίγλωσσου εφόσον δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή τα 

επιστημονικά κείμενα μεταφρασμένα. 
  Προσθήκη RSS Feed. 
  Ενέργειες on page SEO. 
  Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας χωρίς αλλαγές στο hosting. 
  Να μπει στο υποσέλιδο φόρμα για newsletter. 
  Να μετατραπούν αλλαγές στο μενού. 
 Δημιουργία ενότητας Παλαιότερες Διοργανώσεις με παρουσίαση τύπου gallery που θα 

περιλαμβάνει τις αφίσες και προγράμματα προηγούμενων ετών.  
 Προσθήκη λογοτύπων φορέων στην αρχική σελίδα αντί για παράθεση τους ώστε να 

εξοικονομηθεί χώρος. 
 Σμίκρυνση υποσέλιδου ώστε να εξοικονομηθεί χώρος. 
 Στη mobile έκδοση να μικρύνει η φωτογραφία στην αρχική σελίδα, να αφαιρεθούν οι 

περισσότεροι φορείς και να μείνουν μόνο οι συνδιοργανωτές. 
 Στο χώρο της αρχικής σελίδας που θα εξοικονομηθεί με την αντικατάσταση του κατεβατού 

των φορέων από τα λογότυπα να δημιουργεί μια ενότητα – λεζάντα με τα τελευταία νέα 
ώστε να αυξηθεί η αίσθηση της ανανέωσης. 

 Μηνιαίο κόστος χρήσης του διαδραστικού χάρτη της google. 
 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 Ε.Φ. 01.072 και 
ΚΑΕ 0899 - CPV.:  72212224-5 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων». 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(συνολικά 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις εργασίες αναβάθμισης του site 
“free Athens 1944”. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 Αφαίρεση άχρηστων plugins από το Wordpress. 
 Αλλαγή φόρμα επικοινωνίας (μετάφραση βοηθητικού κειμένου στα ελληνικά). 
 Μεταφορά των κουμπιών των social media σε πιο εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα. 
 Ενέργειες για λογική δίγλωσσου εφόσον δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή τα 

επιστημονικά κείμενα μεταφρασμένα. 
  Προσθήκη RSS Feed. 
  Ενέργειες on page SEO. 
  Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας χωρίς αλλαγές στο hosting. 
  Να μπει στο υποσέλιδο φόρμα για newsletter. 
  Να μετατραπούν αλλαγές στο μενού. 
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 Δημιουργία ενότητας Παλαιότερες Διοργανώσεις με παρουσίαση τύπου gallery που θα 
περιλαμβάνει τις αφίσες και προγράμματα προηγούμενων ετών.  

 Προσθήκη λογοτύπων φορέων στην αρχική σελίδα αντί για παράθεση τους ώστε να 
εξοικονομηθεί χώρος. 

 Σμίκρυνση υποσέλιδου ώστε να εξοικονομηθεί χώρος. 
 Στη mobile έκδοση να μικρύνει η φωτογραφία στην αρχική σελίδα, να αφαιρεθούν οι 

περισσότεροι φορείς και να μείνουν μόνο οι συνδιοργανωτές. 
 Στο χώρο της αρχικής σελίδας που θα εξοικονομηθεί με την αντικατάσταση του κατεβατού 

των φορέων από τα λογότυπα να δημιουργεί μια ενότητα – λεζάντα με τα τελευταία νέα 
ώστε να αυξηθεί η αίσθηση της ανανέωσης. 

 Μηνιαίο κόστος χρήσης του διαδραστικού χάρτη της google. 
 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 Ε.Φ. 01.072 και 
ΚΑΕ 0899 - CPV.:  72212224-5 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων». 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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