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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1001/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.801/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ  νέου  έγκριση  
των  όρων  και  του  σχετικού  τεύχους  της υπ΄ αριθμ.3/2019 Διακήρυξης  ηλεκτρονικού ανοιχτού  
κάτω  των  ορίων διαγωνισμού  για   την  παροχή  υπηρεσιών  και  προμήθεια  ειδών  για  την  
πραγματοποίηση  πολιτιστικών  και  αθλητικών εκδηλώσεων  έτους  2019   Περιφ.  Ενότητας 
Ανατολικής  Αττικής,  προϋπολογισμού  72.540,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (58.500,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α.)   
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη  

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

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την αριθ. πρωτ. 89637/04-04-
04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
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Έχοντας  υπόψη: 
 
1. Το  Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής  και  
αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα  Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-
2018].  

2. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  με το  Ν. 4071/11-04-2012 
(ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012)  και  όπως περαιτέρω  τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

3. 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 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016)  και  ισχύει. 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό   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 Α’74/26-03-2014). 

6. Την  παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  
εμπορικές  συναλλαγές». 

7. Το  Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248)  «Κύρωση  κώδικα  φόρου  προστιθέμενης αξίας». 
8. 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/Α/2010). 

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

10. Το Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,   με  
τον  οποίο  τροποποιούνται  άρθρα  του  Ν.4412/2016.  

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

12. Το  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ .A΄ 145)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες». 

13. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350  του  Ν.4412/2016 (Α΄147))» (ΦΕΚ 969/Β/22-
03-2017), όπως ισχύει.  

14. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως 
ισχύει.  

15. Τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  «Με εντολή Περιφερειάρχη»  
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2780/Β/12-07-2018),  όπως  ισχύει.   

17. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017, όπως  ισχύει.  

18. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
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υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με  τις συνημμένες σε αυτό  πράξεις  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

19. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  
προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους  2019 (ΑΔΑ: 66557Λ7-
ΒΛΣ). 

20. Την υπ΄αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), η  οποία  επικυρώθηκε  με  την α.π. 
111063/35236/02-01-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής. 

21. Το  υπ΄ αριθμ.37247/06-02-2019  έγγραφο  της  Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με  το  οποίο  
μας  διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθμ.9/2019 απόφαση  περί  έγκρισης  προγράμματος  αθλητικών  
δράσεων  Beach  Volley 2019, οι  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  από  τον Ιούνιο  έως  τον  
Σεπτέμβριο 2019, προϋπολογισμού  42.000,00€  με  Φ.Π.Α.. 

22. Το  υπ΄ αριθμ.οικ.71699/12-03-2019  έγγραφο  της  Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με  το  
οποίο  μας  διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθμ.25/2019 απόφαση  της Επιτροπής Πολιτισμού, περί  
έγκρισης  πολιτιστικών  εκδηλώσεων για  το  έτος  2019  της  Π.Ε.Α.Α.,  μεταξύ  των  οποίων  
περιλαμβάνονται:  

 Η  διοργάνωση  του  Μεσογειακού  Φεστιβάλ  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  το  
οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  στις 28, 29 και 30  Ιουνίου 2019 στην Παραλία-Λιμανάκι  
Βάρκιζας,  με  σκοπό  να  προβληθούν  τα  αγροτικά  και  τα  τουριστικά  προϊόντα,  
προϋπολογισμού  10.540,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. για την  κάλυψη  τεχνικού  
εξοπλισμού (ήχου  και  φωτός). 

 Εκδηλώσεις  για  τα  80  χρόνια  χορωδίας  Λαυρίου,  μεταξύ  των  οποίων 
προγραμματίζονται: καλοκαιρινή  συναυλία  «Άξιον Εστί»,  με  εκτιμώμενο  κόστος κάλυψης  
ήχου  και  φωτός 5.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  εκδήλωση Οκτωβρίου  με  
εκτιμώμενο  κόστος κάλυψης  ήχου,  φωτός  και  προβολικού εξοπλισμού  2.500 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  καθώς  και  χριστουγεννιάτικη συναυλία  (Μιούζικαλ)  με  
εκτιμώμενο  κόστος  κάλυψης  ήχου,  φωτός  και προβολικού  εξοπλισμού  2.500€  
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για την κάλυψη  εξοπλισμού  για φωτισμό.  

 Η  γιορτή  μελιού  Κερατέας  2019  που θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου με αρχές  
Σεπτεμβρίου 2019, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. που 
αφορά έντυπα προβολής, περίπτερα, εξέδρα,  ηχοφωτιστική  εγκατάσταση,  μουσικά  
συγκροτήματα   και  φύλαξη. 

23. Την  υπ΄ αριθμ.699/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:Ω9ΚΤ7Λ7-9ΞΠ), περί έγκρισης   δαπάνης   και   διάθεσης  πίστωσης   ύψους  
108.033,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (87.123,39€  χωρίς  Φ.Π.Α.),   για   την  παροχή  
υπηρεσιών  και  προμήθεια  ειδών  για  την  πραγματοποίηση  πολιτιστικών  και αθλητικών  
εκδηλώσεων  έτους  2019  αρμοδιότητας   Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατολικής   Αττικής. 

24. Την  υπ΄ αρ. πρωτ.79645/20-03-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 
108.033,00€   (ΑΔΑ: ΩΩΝΚ7Λ7-3ΜΜ και ΑΔΑΜ:19REQ004652950), η  οποία  
καταχωρήθηκε  με  α/α 1970 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής  Διαχείρισης-Τμήματος  Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

25. Την  υπ΄ αρ. 801/2019 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  
όροι   και   οι   τεχνικές  προδιαγραφές  της υπ΄ αριθμ.3/2019  διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΕ2ΤΓ7Λ7-
3ΓΣ). 

26. Το Ν.4605/2019, ο οποίος δημοσιεύθηκε την 1η-4-2019 (ΦΕΚ Α΄52) και με τον οποίο 
τροποποιούνται  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  προστίθενται  νέα  άρθρα. 

 
                                                              εισηγείται  
 

    να  αποφασίσει  η  Οικονομική Επιτροπή  την ανάκληση της  υπ΄ αρ. 801/2019 απόφασης της  
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕ2ΤΓ7Λ7-3ΓΣ) και την εκ νέου έγκριση  των  όρων  και  του 
σχετικού τεύχους  της  υπ΄ αριθμ.3/2019 Διακήρυξης  ηλεκτρονικού  κάτω των ορίων διαγωνισμού 
για  την παροχή  υπηρεσιών  και  προμήθεια  ειδών  για   την  πραγματοποίηση  τριών (3) 
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πολιτιστικών  και  μίας (1) αθλητικής  εκδήλωσης  έτους  2019  αρμοδιότητας  Περ. Εν. Ανατ. 
Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά  
βάσει  της  τιμής  σε  ευρώ  ανά ομάδα. 
    Η  δαπάνη  θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για  το οικονομικό  έτος 2019,  Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0844 
«Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», σύμφωνα με όσα  ανωτέρω  
εκτέθηκαν.- 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την ανάκληση της  υπ΄ αρ. 801/2019 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕ2ΤΓ7Λ7-
3ΓΣ) και την εκ νέου έγκριση  των  όρων  και  του σχετικού τεύχους  της  υπ΄ αριθμ.3/2019 
Διακήρυξης  ηλεκτρονικού  κάτω των ορίων διαγωνισμού για  την παροχή  υπηρεσιών  και  
προμήθεια  ειδών  για   την  πραγματοποίηση  τριών (3) πολιτιστικών  και  μίας (1) αθλητικής  
εκδήλωσης  έτους  2019  αρμοδιότητας  Περ. Εν. Ανατ. Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης  την  
πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  σε  ευρώ  ανά ομάδα. 
 
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για  το οικονομικό  έτος 2019,  Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0844 
«Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», σύμφωνα με όσα  ανωτέρω  
εκτέθηκαν. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
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