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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 48

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1936/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013 ,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ .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 10/09/2013.  

 
Θέµα 5

o  εκτός ηµερήσιας διάταξης
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 100.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης µε το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του κλασικού Μαραθωνίου 
Αθηνών 2013. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 

Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης  
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη, 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87

Α
/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής την 

τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Τον Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. γ και 6 
παρ. 7 

7. Την υπ’ αριθ. 22/2013 απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, µε την οποία αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση µε τον ΣΕΓΑΣ του Κλασικού 
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Μαραθωνίου Αθηνών και η κάλυψη των δαπανών µέχρι του ποσού των 100.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ . 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής, ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών ο οποίος 
θα διοργανωθεί την Κυριακή 10/11/2013,αναδεικνύει τέσσερις από τους πιο σηµαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της  Αττικής ( την ιστορική εκκίνηση Μαραθωνίου στο Μαραθώνα, τον 
τύµβο του Μαραθώνα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ζάππειο Μέγαρο) σε συνδυασµό µε τρία 
πρόσωπα – σύµβολα της ιστορίας της χώρας µας (τον Ηµεροδρόµο της Μάχης του Μαραθώνα, τον 
πρώτο ολυµπιονίκη του Μαραθωνίου Σπύρο Λούη και τον ειρηνιστή Βαλκανιονίκη του στίβου 
Γρηγόρη Λαµπράκη). 
Συνεπώς ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών αποτελεί κορυφαίο γεγονός και η προβολή της Αττικής 
τις ηµέρες της διοργάνωσης, είναι σηµαντική γιατί η προσπάθεια καθιέρωσης του αυθεντικού 
Μαραθωνίου στην κορυφή του κόσµου και η ανάδειξη της ιστορίας της χώρας µας, είναι 
προτεραιότητες που πρέπει να τις στηρίξουµε και να τις αναδείξουµε.  

8. Το µε αρ. πρωτ. 2977/09-09-2013 έγγραφο Συνδέσµου Ελληνικών Γυµναστικών &  
Αθλητικών Σωµατίων όπου προτείνουν να προβούµε στις εξής αναγκαίες για το γεγονός υπηρεσίες. 

• Ενοικίαση του Γηπέδου Ταεκβοντό ως χώρου για την Έκθεση του Κ.Μ.Α. από  τις 06-09/11/2013 
(ενδεικτικό κόστος 28.000,00 €) 

• Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α. καθώς και την ενοικίαση 
ενός video wall (ενδεικτικό κόστος 15.500,00 συµπ. ΦΠΑ) 
• Υπηρεσίες εκτύπωσης 33.000 τεµ. Αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του Κ.Μ.Α. µε 
δυνατότητα αναφοράς του ονόµατος των δροµέων πάνω στον αριθµό τους( ενδεικτικό κόστος 
16.500,00 € συµπ. ΦΠΑ) 

• Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόµων-συµµετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων 
Μαραθωνοδρόµων του κόσµου, την 08/11/2013 (ενδεικτικό κόστος 18.000,00 συµπ. ΦΠΑ) 

• Υπηρεσίες ασφάλειας (security)  για τις εγκαταστάσεις και τα υλικά του Κ.Μ.Α ( ενδεικτικό κόστος 
9.500,00 € συµπ. ΦΠΑ) 

• Ενοικίαση 300 χηµικών τουαλετών για τις ανάγκες των ∆ροµέων του Κ.Μ.Α. στις 10/11/2013( 
ενδεικτικό κόστος 12.500,00 € συµπ. ΦΠΑ) 

    
Η υπηρεσία µας, εισηγείται στην  Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση δαπάνης και  διάθεσης 
πίστωσης ποσού  100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών στο 
πλαίσιο  της συνδιοργάνωσης µε το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013.  
Η ανωτέρω δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 08440Α του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισµού 
του έτους 2013.  

CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων  
   

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

 
Την έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης ποσού  100.000,00 € (εκατό χιλιάδων ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο  της συνδιοργάνωσης µε 
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2013.  

 
Η ανωτέρω δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 08440Α του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισµού 
του έτους 2013.  

CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων  
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
  
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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