
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

    
 
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 48η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2255/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 157777 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 09-08-2018. 
 

Θέμα 17ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης:  
Α) ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συντήρηση τοποσήμων που 
τοποθετήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της 
ημέρας μνήμης για την «Απελευθέρωση της Πόλης των Αθηνών». 
Β) ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του 
ιστότοπου “free Athens 1944”. 
Γ) ποσού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση έκθεσης αρχειακού 
και φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944». 
Δ) ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή λαϊκού αγώνα δρόμου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» στις 21 Οκτωβρίου.  
Ε) ποσού 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και 496,00€ για τυχόν πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη 
διοργάνωση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας Ελεύθερης 
στις 12 Οκτωβρίου. 
Ζ) ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση του φεστιβάλ «Το 
Μικρό Παρίσι των Αθηνών» που θα διεξαχθεί από 4 έως 14 Οκτωβρίου 2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία  
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  

ΑΔΑ: 6ΖΙΒ7Λ7-Ο7Ι



 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

2.  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. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 66313/24553/25-
8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)και ισχύει. 

3. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

7. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

9. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2018. 

10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η  Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131389/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 40/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης για το φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών» που θα 
διεξαχθεί από 4 έως 14 Οκτωβρίου 2018. 

12. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131472/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 39/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Αθήνας Ελεύθερης στις 12 Οκτωβρίου. 

13. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131488/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 38/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης λαϊκού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Αθήνας Ελεύθερης στις 21 Οκτωβρίου. 

14. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131572/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 36/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης Έκθεσης αρχειακού και φωτογραφικού υλικού με τίτλο 
«Αθήνα 1940-1944». 

15. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131425/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης της συντήρησης τοποσήμων. 
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16. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 131620/4-7-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 34/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και αφορά την 
έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης του ανασχεδιασμού και αναβάθμισης του ιστότοπου “free 
Athens 1944”. 

17. Το γεγονός ότι η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Περιφέρεια Αττικής 
προβλέπεται στον τομέα Η’: Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού, παρ. 13, του άρθρου 186 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο στις 
αρμοδιότητες της Περιφέρειας είναι η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 
υπερτοπικής σημασίας. Συνεπώς , η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την 
Περιφέρεια Αττικής, καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της, που ανάγονται στην προαγωγή των 
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της. 

 
 

 
                                    Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: 
Α) ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συντήρηση τοποσήμων που 
τοποθετήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της 
ημέρας μνήμης για την «Απελευθέρωση της Πόλης των Αθηνών». 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Β) ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του 
ιστότοπου “free Athens 1944”. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Γ) ποσού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση έκθεσης αρχειακού 
και φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944». 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Δ) ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή λαϊκού αγώνα δρόμου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» στις 21 Οκτωβρίου.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Ε) ποσού 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και 496,00€ για τυχόν πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη 
διοργάνωση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας Ελεύθερης 
στις 12 Οκτωβρίου. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Ζ) ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση του φεστιβάλ «Το 
Μικρό Παρίσι των Αθηνών» που θα διεξαχθεί από 4 έως 14 Οκτωβρίου 2018. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: 
Α) ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη συντήρηση τοποσήμων που 
τοποθετήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της 
ημέρας μνήμης για την «Απελευθέρωση της Πόλης των Αθηνών». 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Β) ποσού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του 
ιστότοπου “free Athens 1944”. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Γ) ποσού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση έκθεσης αρχειακού 
και φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944». 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Δ) ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή λαϊκού αγώνα δρόμου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» στις 21 Οκτωβρίου.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
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Ε) ποσού 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και 496,00€ για τυχόν πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη 
διοργάνωση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας Ελεύθερης 
στις 12 Οκτωβρίου. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
Ζ) ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση του φεστιβάλ «Το 
Μικρό Παρίσι των Αθηνών» που θα διεξαχθεί από 4 έως 14 Οκτωβρίου 2018. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2018. 
 
 
 
 
 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Χρυσικός Φώτιος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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