
 

 1 

               
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 2η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 99/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 
 

Θέμα 56ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €42.000 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% για τη Συνδιοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 
 Βρύνα Φωτεινή  

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

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα  
 
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 με το 
Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 
93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», 
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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. 66313/24553/25-08-2017 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 3051/τ.Β/05-09-
2017), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 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. 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. 

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

8. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ.πρωτ.οικ.262637/31-12-2018 διαβίβαση της με αρ.61/2018 απόφασης της 
Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία προκύπτει ότι:  

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός υπερτοπικού χαρακτήρα, 
υψίστης κοινωνικής, αθλητικής, ιστορικής, τουριστικής και εθνικής αξίας. 
Ο Ημιμαραθώνιος αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα σημαντικά σημεία της 
πόλης της Αθήνας, ενώ ενισχύει την τουριστική κίνηση ολόκληρης της Περιφέρειας Αττικής, 
αφού με την οργάνωση του λίγο πριν την αρχή της κυρίως τουριστικής περιόδου, επεκτείνει 
την τουριστική περίοδο στην αρχή της, αφήνοντας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο να την 
επεκτείνει στο τέλος της. 
Με βάση την υποστήριξη του αθλητικού αυτού γεγονότος τα τελευταία χρόνια, ο ΣΕΓΑΣ έχει 
ανακοινώσει την Περιφέρεια Αττικής ως Συνδιοργανωτή, δίνοντας της κεντρικό ρόλο και 
χώρο σε όλες τις επικοινωνιακές του δράσεις. 
Η Περιφέρεια Αττικής έχει κατοχυρώσει μια άριστη συνεργασία και σημαντική θέση στη 
διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, καθώς πρόθεση της σύμφωνα και με τις κατά 
νόμο αρμοδιότητες της στις διατάξεις του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, αρ. 186, ενότητα Η, 
σημεία 11,12,13 και 19), είναι η προώθηση και ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, η στήριξη 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τα πολλαπλά οφέλη για την Αττική και τη χώρα μας από 
την προβολή του αθλητικού αυτού γεγονότος. 
Συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη είναι σύννομη και πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια 
Αττικής, καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της που ανάγονται στην προαγωγή των 
οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των πολιτών της. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
€42.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τη Συνδιοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 
2019. Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1) Υπηρεσίες εκτύπωσης αριθμών συμμετοχής των δρομέων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 
€13.500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
2) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης των εκδηλώσεων και αγώνων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 
2019: €11.500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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3)Ενοικίαση τεντών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 
9.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
4) Ενοικίαση μεταλλικών κατασκευών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων και αγώνων του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 7.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
2019. 
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €42.000 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% για τη Συνδιοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019.  
Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1) Υπηρεσίες εκτύπωσης αριθμών συμμετοχής των δρομέων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 
€13.500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
2) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης των εκδηλώσεων και αγώνων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 
2019: €11.500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
3)Ενοικίαση τεντών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 
9.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
4) Ενοικίαση μεταλλικών κατασκευών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων και αγώνων του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019: 7.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
2019. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Πελέκης Ζαχαρίας 

 


