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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α) ως προς το ύψος του ποσού από 157.433,40€ σε 123.433,40€ και 

Β) ως προς την απαλοιφή της αριθ. 63/2018 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και τα σχετικά σε αυτήν 

 

  
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 13η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 659/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 71829 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-03-2019. 
 

Θέμα 5ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
123.433,40€ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών για την πραγματοποίηση των  
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τομέα 
Αθηνών [CPV: 799521003 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) και CPV:92622000-
7 (Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 

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

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 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: 
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 Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις του  άρθρο 6, περίπτωση 14, το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και το 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/τ.Α/19-8-2018) και ισχύει. 

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. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ.  109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της 
υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
αρ. 66313/24553 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 
υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και 
ισχύει. 

3. 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/τ.Α΄/2010). 

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  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 74/τ. Α΄/26-03-2014) 

6. Το Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 
129/τ.Α΄/17-10-2015). 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ A΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Μέθοδοι υπολογισμού της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» 

10.  Την υπ’αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β΄/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Την με αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή  Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής». 

12.  Την  υπ’ αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ.79075/12-4-
2017(ΦΕΚ 176/τ.ΥΟΔΔ) όμοια .  

13.  Την υπ’αριθ.οικ.130459/2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως έχει 
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τροποποιηθεί και  ισχύει.  
14. Την υπ’ αριθ. 99/2017(ΑΔΑ:6ΠΕΨ7Λ7-0ΗΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

με την οποία συστήνει την Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οποία μεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητές του στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

15. Το  υπ’ αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

16. Tην υπ’ αριθ. 349/29-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής(ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), αναφορικά με την  Έγκριση του Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2019 . 

17. Την  υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής  με θέμα :“ Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας  Αττικής ”.  

18. Την αριθ. 10/2019 (ΑΔΑ:ΩΖ4Σ7Λ7-ΙΓ7) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση ‘‘CARDIO RUN2019’’». 

19. Την αριθ. 11/2019 (ΑΔΑ:Ω0X67Λ7-E44) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση  του 37ου Αγώνα Δρόμου 
Υγείας Αθήνας». 

20. Την αριθ. 16/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΕΒ7Λ7-Α9Ι) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με θέμα «Έγκριση  προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019 Περιφερειακής 
Ενότητας Νότιου Τομέα». 

21. Την αριθ. 24/2019 (ΑΔΑ:ΩΛΥΛ7Λ7-ΝΥΝ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση  τουρνουά 
ρυθμικής γυμναστικής ‘‘APHRODITE CUP 2019’’. 

22. Την αριθ. 26/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΕΖ7Λ7-ΦΩΟ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού : “΄Εγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοίας  Νέων  ” 

23. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, στο πρόγραμμα Αθλητικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
της Π.Ε.Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2019, με προϋπολογισμό 
123.433,40€ πλέον του ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται  προς κάλυψη οι κάτωθι δαπάνες: 
δαπάνες για ενοικίαση αιθουσών-χώρων, ενοικίαση στεγάστρων/τεντών, διαμονή αθλητών-
συμμετεχόντων, μετακινήσεις-μεταφορές, διατροφή, αθλητικού & ιατρικού εξοπλισμού, 
αφίσες, διπλώματα, έντυπο διαφημιστικό υλικό, προσκλήσεις, banner, roll up, ένδυση, 
μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες-κύπελλα, ηχητική και φωτιστική κάλυψη, dj, καθώς και την 
παραγωγή και τις αμοιβές των συντελεστών των  θεατρικών δρώμενων.  

24. Σύμφωνα με το άρθρο 186, ενότητα Η, σημεία 11, 12, 13 και 19 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α’/7-06-2010) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα των Περιφερειών η συμμετοχή σε 
προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, ο 
συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, η υλοποίηση πολιτιστικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και 
άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με 
παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους 
σκοπούς και την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, της καλλιέργειας του αθλητικού ιδεώδους, της προώθησης και ενίσχυσης του 
μαζικού αθλητισμού και τη διάδοση αυτών στους νέους. Επιπλέον, μέσω των πολιτιστικών 
δράσεων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αναφερόμενες  αποφάσεις της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, εδραιώνεται η ιστορική μνήμη και επιτάσσεται , ειδικά στις ημέρες 
μας, η αναγκαιότητα της συνέχισης του αγώνα για Δημοκρατία, Πολιτισμό και Ειρήνη, 
πανανθρώπινες αξίες που πρέπει να φορτίζουν θετικά τη μνήμη μας και να μας καθοδηγούν 
Τέλος, το πρόγραμμα των αθλητικών-πολιτιστικών  εκδηλώσεων της ΠΕ Νοτίου Τομέα 
Αθηνών για το έτος 2019, όπως αυτό αναφέρεται στις υπ’ αριθ. 10/2019, 11/2019, 16/2019,  
24/2019  και 26/2019 Αποφάσεις της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνάδει με τις 
ως άνω οριζόμενες αρμοδιότητες των Περιφερειών και έχει ως απότοκο πολλαπλά οφέλη για 
την Αττική και τη χώρα μας .       
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Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 123.433,40€ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
δαπανών της διοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2019, της 
Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τομέα Αθηνών όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 
10/2019, 11/2019, 16/2019,  24/2019  και 26/2019 Αποφάσεις της  Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής . 
 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 «Εκθέσεις οργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων»  και τον Ε.Φ.04.072  του προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής για  το οικονομικό 
έτος 2019.   
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
123.433,40€ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης των πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2019, της Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τομέα Αθηνών 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 10/2019, 11/2019, 16/2019,  24/2019  και 26/2019 
Αποφάσεις της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής . 
 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 «Εκθέσεις οργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων»  και τον Ε.Φ.04.072  του προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2019.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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