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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 26η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1301/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 184287 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-05-2019. 
 
Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του παρακάτω θέματος λόγω του 
ότι είναι εξαιρετικά σύντομα η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.   

Θέμα 2ο  

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το 
νυν Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου 
του Σχολείου  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσουπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
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. 
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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», 

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

3. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) 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.   

4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.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». 

5. 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 
ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6. 

6. Το Ν. 4270/2014 »(ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.1 περ.31 και το άρθρο 6 παρ.2. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52/τ.Α’ /01-04-2019 και ειδικότερα το άρθρο 43. 
9. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Το υπ’ αρ.πρωτ.οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα 

«Γενικές οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την 
εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ». 

11. Την υπ’ αρ.οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Το υπ’ αρ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές 
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες. 

13. Την υπ’αρ.αποφ.162/2017 (ΦΕΚ1718/τ.Β΄/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

14. Τη με αρ. οικ. 130459/02-7-2018 (Β' 2780/12-07-2018) 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», όπως 
ισχύει, 

15. Την υπ’ αριθμό 39/2019 (ΑΔΑ:ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού με την οποία εγκρίνεται η συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το νυν 
Καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου –Δραπετσώνας με πραγματοποίηση σειράς  
μουσικοχορευτικών παραστάσεων στο διατηρητέο κτίριο του νυν Καλλιτεχνικού Σχολείου 
Δραπετσώνας(πρώην Λουτρά Παλαντζιάν), με την αφορμή των επίσημων εγκαινίων του, στις 
27, 28 Μαΐου και 1,2,9,10,14 & 15 Ιουνίου 2019, προϋπολογισμού  6.500,00€ πλέον ΦΠΑ, 
για την αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος που θα συμμετάσχει. 

16.  Το με αρ. πρωτ.171888/09-05-2019 έγγραφο με το οποίο το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιώς, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, εισηγείται την πραγματοποίηση σειράς 
μουσικοχορευτικών παραστάσεων στο διατηρητέο κτίριο του νυν Καλλιτεχνικού Σχολείου 
Δραπετσώνας (πρώην Λουτρά Παλαντζιάν), με την αφορμή των επίσημων εγκαινίων του, 
στις 27, 28 Μαΐου και 1,2,9,10,14 & 15 Ιουνίου 2019. 

17. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι 
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μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα Η’ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 
συμπεριλαμβάνονται : 
- η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13) 
- η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την διατήρηση της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (παρ.15), 
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην 
απόφαση 39/2019 της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού η εν λόγω εκδήλωση είναι η 
μοναδική μουσικοχορευτική. Συνεπώς, η προτεινόμενη δαπάνη για τη διοργάνωση της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης 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.  

Κατόπιν των ανωτέρω:                   
                                          Η  υπηρεσία  εισηγείται         
 
Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 8.060,00€ (οκτώ χιλιάδων εξήντα 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία € 6.500,00 +  ΦΠΑ 24% 1.560,00€ = 
8.060,00€), που αφορά στην την πραγματοποίηση σειράς μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στο 
διατηρητέο κτίριο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Δραπετσώνας (πρώην Λουτρά Παλαντζιάν), με την 
αφορμή των επίσημων εγκαινίων του, στις 27, 28 Μαΐου και 1,2,9,10,14 & 15 Ιουνίου 2019. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του ΕΦ 07072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2019. 
 

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

 
Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 8.060,00€ (οκτώ χιλιάδων εξήντα 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία € 6.500,00 +  ΦΠΑ 24% 1.560,00€ = 
8.060,00€), που αφορά στην την πραγματοποίηση σειράς μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στο 
διατηρητέο κτίριο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Δραπετσώνας (πρώην Λουτρά Παλαντζιάν), με την 
αφορμή των επίσημων εγκαινίων του, στις 27, 28 Μαΐου και 1,2,9,10,14 & 15 Ιουνίου 2019. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του ΕΦ 07072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2019. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

       Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσουπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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