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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3008/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €20.000 πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών για την
κατάρτιση προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και
λοιπών δράσεων για το έτος 2020.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
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 Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα
εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση 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
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 υπ’αρ. 348/2019 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
14. 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 τις υπ΄αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ79Χ8) & 162/2019 (ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) Αποφάσεις έγκρισης 1ης & 2ης Τροποποίησης και
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019.
15. Τις υπ’ αρ. πρωτ.111063/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019, 62445/17080/01.07.2019
αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο
προϋπολογισμός καθώς και η 1η & η 2η αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της
Περιφέρειας Αττικής.
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 498816/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.́/03-09-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής και
την ανάθεση Χωρικής Αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους».
17. Την υπ’ αριθ. οικ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.́/03-09-2019
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18. Τo υπ’ αρ. πρωτ. 787059/2.12.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντ/ρχη Οικονομικών,
σύμφωνα με το οποίο:
« Η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου αξιόπιστα, έγκαιρα και έγκυρα να καταρτίσει το
πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και
λοιπών δράσεων για το έτος 2020 στις οποίες θα συμμετέχει, προτίθεται να προσκαλέσει κάθε
ενδιαφερόμενο φορέα, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 100 & 186 του ν.
3852/1010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης - ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), να υποβάλλει τις προτάσεις του.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186
του Ν. 3852/2010 :
να έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα
να ενισχύουν την πολιτιστική ζωή και να συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
να συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των κατοίκων της Περιφέρειας
να προωθούν και να αναπτύσσουν το μαζικό αθλητισμό
να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη ενίσχυση
συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς
να στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, στην έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωσή τους για θέματα υγείας, πρόληψης, κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας, ετοιμότητας,
αντιμετώπισης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές
να ενισχύουν τη συλλογική αντίληψη, τη σημασία της αλληλεγγύης και της συμμετοχής
να στηρίζουν και να δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
(μαθητές, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, κλπ)
να αποφέρουν στην οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας
να διαμορφώνουν και να προάγουν την «εικόνα» της Περιφέρειας στο εσωτερικό και εξωτερικό
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε κάθε δράση
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μόνο με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας
που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Η υποβολή πρότασης δεν σημαίνει και ένταξη στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, η οποία θα
γίνει κατόπιν αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής.
Επειδή, λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου, όπως επισήμως έχουμε ενημερωθεί από το
αρμόδιο υπουργείο, δεν είναι δυνατή στο άμεσο διάστημα η συγκρότηση Επιτροπής
Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συγκέντρωση,
ομαδοποίηση, αξιολόγηση και εν συνεχεία η έγκριση και κατάρτιση του ανωτέρω
προγράμματος .
Επειδή και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία των αρμόδιων Δ/νσεων της
Περιφέρειας, η υλοποίηση της συμμετοχής της Περιφέρειας στις προαναφερόμενες δράσεις
απαιτεί ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των τριών μηνών.
Παρακαλούμε άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό
συνεργάτη, ελλείψει και αδυναμία συγκρότησης Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού για
λόγους που δεν οφείλονται σε αιτιότητα της Περιφέρειας,:
α) για τη δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής προτάσεων, από κάθε ενδιαφερόμενο
φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 100 & 186 του ν. 3852/1010, για την
κατάρτιση προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων ημερίδων και
λοιπών δράσεων για το έτος 2020,
β) συγκέντρωση των υποβαλλόμενων προτάσεων και
γ) ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση αυτών,

19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω η εν λόγω δαπάνη είναι καθ’ όλα σύννομη και
απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής
καθώς και την διασφάλιση των σκοπών της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (ν.
3852/2010, αρ. 186).
20. Το θέμα εισάγεται για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση καθώς
εύλογα προκύπτει ότι οι διαδικασίες για την σύναψη της οικείας σύμβασης πρέπει να
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ολοκληρωθούν άμεσα ώστε να γίνει εγκαίρως ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων για το
2020.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε
στην Οικονομική Επιτροπή
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση
προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών
δράσεων για το έτος 2020.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας οικονομικού έτους 2019 Ε.Φ. 01.072
ΚΑΕ 879 - CPV: 79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση
προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών
δράσεων για το έτος 2020.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας οικονομικού έτους 2019 Ε.Φ. 01.072
ΚΑΕ 879 - CPV: 79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος δηλώνει λευκό με τη
σημείωση ότι «ο κόστος είναι υψηλό χωρίς να προσδιορίζεται πότε θα οριστεί η επιτροπή»
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την
ανωτέρω απόφαση.
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κα Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνει
λευκό με τη σημείωση ότι «ο κόστος είναι υψηλό χωρίς να προσδιορίζεται πότε θα οριστεί η
επιτροπή»
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Ανδρουλακάκης Νικόλαος
καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Κατσικάρης Δημήτριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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