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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 492/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 22ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους ογδόντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(88.900,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

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. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει, 
2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει 
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3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», 

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/20211 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. Τo άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» 

11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως ισχύει, 

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

14. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

15. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή 
του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
18. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής», 

19. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή»,  

20. Την υπ’ αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», 

21. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», 

22. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 114) 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   με το  ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-
2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017, 

23. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
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“Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

24. Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

25. Την υπ’ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 

26. Την υπ’ αριθ. 5/2019 (ΑΔΑ: Ψ3617Λ7-Δ9Ψ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Π.Ε.Δυτ. Αττικής για το 2019» σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2019» ως εξής: 

 
i). Διοργάνωση 3 παιδικών θεατρικών παραστάσεων, τον  Μάιο 2019 στην Νέα Ζωή 

Ασπροπύργου, στην περιοχή Αϊ Γιάννης-Αϊ Γιώργης  Δήμου Φυλής, καθώς και στο 
Βλυχό Μεγάρων,  σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 186 του Ν 3582 του 2010, που 
αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών στην παράγραφο Η στον Τομέα Παιδείας – 
Πολιτισμού – Αθλητισμού και στο εδάφιο υπ. Αρ. 13 που διατυπώνεται η υλοποίηση 
πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, που εντάσσονται στις 
αρμοδιότητες της Περιφέρειας.  

(Συνολικό ποσό 5.200€ από τον ΚΑΕ 0844) 
ii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μάνδρας, στο πλαίσιο των 

καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & Ερυθρών, 
«Ζερβονικόλεια», η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην κεντρική πλατεία  
της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας. 

(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  
iii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, στην δημοτική ενότητα Ερυθρών, στο πλαίσιο των 

καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων «Κιθαιρώνια» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & 
Ερυθρών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία της 
Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών.  

(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  
iv). Διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019» στην 

Ελευσίνα. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει καθιερωθεί ως θεσμός και συγκεντρώνει πολίτες από 
όλη την Αττική. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί μια 
θεατρική παράσταση δωρεάν για το κοινό. Τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ, πραγματοποιούνται στο παλαιό 
ελαιουργείο της  Ελευσίνας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ποσό: 20.000€ (από τον ΚΑΕ 
0844) 

v). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μεγάρων, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαρέων «Μεγάρων Γης», μια παράσταση 
που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 2019 και θα διασκεδάσει το κοινό 
και θα προσφέρει στιγμές χαράς. (Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
των πνευματικών δικαιωμάτων) 

vi). Χορηγία θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του 
Δήμου Μεγαρέων, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 
2019  , στο λιμάνι της Νέας Περάμου. (Συνολικό Ποσό 7.000€) 

vii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στον Δήμο Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΑ 2019» που πραγματοποιούνται τον 
Σεπτέμβριο. Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, προτίθεται να 
χορηγήσει μια  παράσταση δωρεάν για τους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου, αλλά και 
των όμορων Δήμων, οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά λόγω της δύσκολης κατάστασης στην 
Δυτική Αττική. (Συνολικό Ποσό 7.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των 
πνευματικών δικαιωμάτων) 
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viii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, του Δήμου Φυλής, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2019» οι οποίες 
πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβρη στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. 
Οι εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώνουν κυρίως νέους ανθρώπους και θεωρούμε σημαντικό η 
Περιφέρεια Αττικής να μπορέσει μέσα από αυτό να προσεγγίσει το μέλλον της κοινωνίας  μας 
που είναι τα νέα παιδιά.    

(Συνολικό Ποσό 7.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων) 
ix). Διοργάνωση του 5ου Ημιμαραθωνίου «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού». Ένας αγώνας που θα 

πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και έχει ενταχθεί στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, αποτελώντας 
πλέον θεσμό για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι συμμετέχοντες αθλητές θα ξεκινήσουν 
τον αγώνα από την αρχαία Αγορά της Αθήνας και θα τερματίσουν στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Ελευσίνας, μια διαδρομή στην οποία τελούνταν η πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων.  

Ανάλυση Δαπάνης : 
 

Α).Προμήθεια 1.020 τεμαχίων μπλούζες 
Προϋπολογισμός 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μεγέθη     S    M    L   XL XXL Σύνολο  
Προδιαγραφές 
μεγεθών  

Ποσότητες    250 
 

  250   380   120 20 1020 τμχ 

 
Β). Εκτύπωση  1.150 τεμαχίων τσιπάκια (chips) και αντίστοιχο εξοπλισμό  
χρονομέτρησης  (BIBS) 
Ποσότητα για τσιπάκια:   Τεμάχια 1.150 
Δάπεδα χρονομέτρησης : Τεμάχια 2 (εκκίνηση και τερματισμός) 
Αψίδες εκκίνησης και τερματισμού: Τεμάχια 2  
Προϋπολογισμός 4.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
(Συνολικό ποσό 11.000€) 
 

x). Διοργάνωση αγώνα street handball, για τους μαθητές δημοτικών σχολείων, στην κεντρική 
πλατεία του δήμου Ασπροπύργου, τον Σεπτέμβριο, με σκοπό οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν 
καλύτερα το άθλημα που έχει προσφέρει διακρίσεις στον ομαδικό Ελληνικό αθλητισμό.  
Α).Προμήθεια 800 τεμαχίων μπλούζες 
Προϋπολογισμός 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μεγέθη  XS S M L XL  
Προδιαγραφές 
μεγεθών για τις 
μπλούζες   

Ποσότητες  150 
 

250 250 100 50 

ΣΥΝΟΛΟ                                                          800 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

Β). Εκτύπωση  800 διπλωμάτων συμμετοχής 
Προϋπολογισμός 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

                                  
   Γ). Εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων 

    Προϋπολογισμός 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 Ποσότητα για έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια : Τεμάχια 7.000 
 Ποσότητα αφισών : Τεμάχια 100. 

(Συνολικό ποσό 7.200€) 
 
 27. Το  γεγονός  ότι  με  τις ανωτέρω πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις γίνεται προσπάθεια  

για την πολιτιστική και αθλητική αναβάθμιση περιοχών της Π.Ε.Δ.Α. που είναι 
υποβαθμισμένες, συνεπώς η δαπάνη αυτή, ως προάγουσα τα κοινωνικά, πνευματικά και 
πολιτικά συμφέροντα των πολιτών, είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια. 

     
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού ύψους ογδόντα οχτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ (88.900,00) €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του 
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προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής ως κάτωθι: 
 
i). Διοργάνωση 3 παιδικών θεατρικών παραστάσεων, τον  Μάιο 2019 στην Νέα Ζωή 

Ασπροπύργου, στην περιοχή Αϊ Γιάννης-Αϊ Γιώργης  Δήμου Φυλής, καθώς και στο Βλυχό 
Μεγάρων,  σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 186 του Ν 3582 του 2010, που αναφέρεται στις 
αρμοδιότητες των Περιφερειών στην παράγραφο Η στον Τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – 
Αθλητισμού και στο εδάφιο υπ. Αρ. 13 που διατυπώνεται η υλοποίηση πολιτιστικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες 
της Περιφέρειας.  
(Συνολικό ποσό 5.200 € από τον ΚΑΕ 0844) 

ii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μάνδρας, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & Ερυθρών, 
«Ζερβονικόλεια», η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο  στην κεντρική πλατεία  της 
Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας. 
(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  

iii).  Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, στην δημοτική ενότητα Ερυθρών, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων «Κιθαιρώνια» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & 
Ερυθρών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής 
Ενότητας Ερυθρών.  
(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  

iv). Διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019» στην 
Ελευσίνα. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει καθιερωθεί ως θεσμός και συγκεντρώνει πολίτες από 
όλη την Αττική. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί μια 
θεατρική παράσταση δωρεάν για το κοινό. Τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ, πραγματοποιούνται στο παλαιό 
ελαιουργείο της  Ελευσίνας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ποσό: 20.000€ (από τον ΚΑΕ 
0844) 

v). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μεγάρων, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαρέων «Μεγάρων Γης», μια παράσταση 
που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 2019 και θα διασκεδάσει το κοινό και 
θα προσφέρει στιγμές χαράς. (Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των 
πνευματικών δικαιωμάτων) 

vi). Χορηγία θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του 
Δήμου Μεγαρέων, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 
2019  , στο λιμάνι της Νέας Περάμου. (Συνολικό Ποσό 7.000€) 

vii).  Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στον Δήμο Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΑ 2019» που πραγματοποιούνται τον 
Σεπτέμβριο. Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, προτίθεται να 
χορηγήσει μια  παράσταση δωρεάν για τους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου, αλλά και των 
όμορων Δήμων, οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά λόγω της δύσκολης κατάστασης στην 
Δυτική Αττική. (Συνολικό Ποσό 7.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών 
δικαιωμάτων) 

viii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, του Δήμου Φυλής, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2019»  οι οποίες 
πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβρη στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. Οι 
εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώνουν κυρίως νέους ανθρώπους  και θεωρούμε σημαντικό η 
Περιφέρεια Αττικής να μπορέσει μέσα από αυτό να προσεγγίσει το μέλλον της κοινωνίας  μας 
που είναι τα νέα παιδιά.    

(Συνολικό Ποσό 7.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων) 
ix). Διοργάνωση του 5ου Ημιμαραθωνίου «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού». Ένας αγώνας που θα 

πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και έχει ενταχθεί στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, αποτελώντας 
πλέον θεσμό για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι συμμετέχοντες αθλητές θα ξεκινήσουν τον 
αγώνα από την αρχαία Αγορά της Αθήνας και θα τερματίσουν στον Αρχαιολογικό χώρο της 
Ελευσίνας, μια διαδρομή στην οποία τελούνταν η πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων.  

Ανάλυση Δαπάνης : 
Α). Προμήθεια 1.020 τεμαχίων μπλούζες 

Προϋπολογισμός 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Μεγέθη     S    M    L   XL XXL Σύνολο Προδιαγραφές 
μεγεθών  Ποσότητες    250 

 
  250   380   120 20 1020 τμχ 

 
Β). Εκτύπωση  1.150 τεμαχίων τσιπάκια (chips) και αντίστοιχο εξοπλισμό  
χρονομέτρησης  (BIBS) 
Ποσότητα για τσιπάκια:   Τεμάχια 1.150 
Δάπεδα χρονομέτρησης : Τεμάχια 2 (εκκίνηση και τερματισμός) 
Αψίδες εκκίνησης και τερματισμού: Τεμάχια 2  
Προϋπολογισμός 4.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
(Συνολικό ποσό 11.000€) 
 

x).Διοργάνωση αγώνα street handball, για τους μαθητές δημοτικών σχολείων, στην κεντρική 
πλατεία του δήμου Ασπροπύργου, τον Σεπτέμβριο, με σκοπό οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν 
καλύτερα το άθλημα που έχει προσφέρει διακρίσεις στον ομαδικό Ελληνικό αθλητισμό.  

 
                              Α).Προμήθεια 800 τεμαχίων μπλούζες 
                               Προϋπολογισμός 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μεγέθη  XS S M L XL Προδιαγραφές 
μεγεθών για τις 
μπλούζες   Ποσότητες  150 

 
250 250 100 50 

ΣΥΝΟΛΟ                                                  800 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

                Β).Εκτύπωση  800 διπλωμάτων συμμετοχής 
                              Προϋπολογισμός 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
                              

 Γ). Εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων 
           Προϋπολογισμός 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 Ποσότητα για έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια : Τεμάχια 7.000 
 Ποσότητα αφισών : Τεμάχια 100. 

 
 (Συνολικό ποσό 7.200€) 

 
Η δαπάνη των ογδόντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (88.900,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2019. 
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού ύψους ογδόντα οχτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ (88.900,00) €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του 
προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής ως κάτωθι: 
 
i). Διοργάνωση 3 παιδικών θεατρικών παραστάσεων, τον  Μάιο 2019 στην Νέα Ζωή 

Ασπροπύργου, στην περιοχή Αϊ Γιάννης-Αϊ Γιώργης  Δήμου Φυλής, καθώς και στο Βλυχό 
Μεγάρων,  σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 186 του Ν 3582 του 2010, που αναφέρεται στις 
αρμοδιότητες των Περιφερειών στην παράγραφο Η στον Τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – 
Αθλητισμού και στο εδάφιο υπ. Αρ. 13 που διατυπώνεται η υλοποίηση πολιτιστικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες 
της Περιφέρειας.  
(Συνολικό ποσό 5.200 € από τον ΚΑΕ 0844) 

ii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μάνδρας, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & Ερυθρών, 
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«Ζερβονικόλεια», η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο  στην κεντρική πλατεία  της 
Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας. 
(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  

iii).  Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, στην δημοτική ενότητα Ερυθρών, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων «Κιθαιρώνια» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας & 
Ερυθρών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής 
Ενότητας Ερυθρών.  
(Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων)  

iv). Διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019» στην 
Ελευσίνα. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει καθιερωθεί ως θεσμός και συγκεντρώνει πολίτες από 
όλη την Αττική. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί μια 
θεατρική παράσταση δωρεάν για το κοινό. Τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ, πραγματοποιούνται στο παλαιό 
ελαιουργείο της  Ελευσίνας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ποσό: 20.000€ (από τον ΚΑΕ 
0844) 

v). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Μεγάρων, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαρέων «Μεγάρων Γης», μια παράσταση 
που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 2019 και θα διασκεδάσει το κοινό και 
θα προσφέρει στιγμές χαράς. (Συνολικό Ποσό 8.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των 
πνευματικών δικαιωμάτων) 

vi). Χορηγία θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του 
Δήμου Μεγαρέων, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο 
2019  , στο λιμάνι της Νέας Περάμου. (Συνολικό Ποσό 7.000€) 

vii).  Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στον Δήμο Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΑ 2019» που πραγματοποιούνται τον 
Σεπτέμβριο. Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, προτίθεται να 
χορηγήσει μια  παράσταση δωρεάν για τους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου, αλλά και των 
όμορων Δήμων, οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά λόγω της δύσκολης κατάστασης στην 
Δυτική Αττική. (Συνολικό Ποσό 7.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών 
δικαιωμάτων) 

viii). Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, του Δήμου Φυλής, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο «ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2019»  οι οποίες 
πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβρη στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. Οι 
εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώνουν κυρίως νέους ανθρώπους  και θεωρούμε σημαντικό η 
Περιφέρεια Αττικής να μπορέσει μέσα από αυτό να προσεγγίσει το μέλλον της κοινωνίας  μας 
που είναι τα νέα παιδιά.    

(Συνολικό Ποσό 7.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων) 
ix). Διοργάνωση του 5ου Ημιμαραθωνίου «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού». Ένας αγώνας που θα 

πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και έχει ενταχθεί στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, αποτελώντας 
πλέον θεσμό για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι συμμετέχοντες αθλητές θα ξεκινήσουν τον 
αγώνα από την αρχαία Αγορά της Αθήνας και θα τερματίσουν στον Αρχαιολογικό χώρο της 
Ελευσίνας, μια διαδρομή στην οποία τελούνταν η πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων.  

Ανάλυση Δαπάνης : 
Α). Προμήθεια 1.020 τεμαχίων μπλούζες 

Προϋπολογισμός 6.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Μεγέθη     S    M    L   XL XXL Σύνολο Προδιαγραφές 

μεγεθών  Ποσότητες    250 
 

  250   380   120 20 1020 τμχ 

 
Β). Εκτύπωση  1.150 τεμαχίων τσιπάκια (chips) και αντίστοιχο εξοπλισμό  
χρονομέτρησης  (BIBS) 
Ποσότητα για τσιπάκια:   Τεμάχια 1.150 
Δάπεδα χρονομέτρησης : Τεμάχια 2 (εκκίνηση και τερματισμός) 
Αψίδες εκκίνησης και τερματισμού: Τεμάχια 2  
Προϋπολογισμός 4.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
(Συνολικό ποσό 11.000€) 
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x).Διοργάνωση αγώνα street handball, για τους μαθητές δημοτικών σχολείων, στην κεντρική 
πλατεία του δήμου Ασπροπύργου, τον Σεπτέμβριο, με σκοπό οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν 
καλύτερα το άθλημα που έχει προσφέρει διακρίσεις στον ομαδικό Ελληνικό αθλητισμό.  

 
                              Α).Προμήθεια 800 τεμαχίων μπλούζες 
                               Προϋπολογισμός 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μεγέθη  XS S M L XL Προδιαγραφές 
μεγεθών για τις 
μπλούζες   Ποσότητες  150 

 
250 250 100 50 

ΣΥΝΟΛΟ                                                  800 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

                Β).Εκτύπωση  800 διπλωμάτων συμμετοχής 
                              Προϋπολογισμός 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
                              

 Γ). Εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων 
           Προϋπολογισμός 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 Ποσότητα για έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια : Τεμάχια 7.000 
 Ποσότητα αφισών : Τεμάχια 100. 

 
 (Συνολικό ποσό 7.200€) 

 
 

Η δαπάνη των ογδόντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (88.900,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2019. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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