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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2199/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 18ο εκτός ημερήσιας διάταξης   
Ενεργοποίηση του όρου για την ύπαρξη συμβολικού αντιτίμου συμμετοχής στο άρθρο 8 της υπ’αρ. 
102/2019 σύμβασης. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 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 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οι αθλητικές 
εκδηλώσεις ξεκινούν στις 31-08-2019, και επομένως ο όρος του άρθρου 8 της σύμβασης θα πρέπει 
άμεσα να ενεργοποιηθεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής  για την από 21/8/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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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 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. 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. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

5. 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». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

7. 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.  

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

9. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

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

11. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 . 

12. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019 Αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

13. Την υπ’ αρ. 63/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα αθλητικών δράσεων της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για το 
2019 (ΑΔΑ: ΨΚΦΟ7Λ7-6ΟΡ). 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2559/03.01.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 63/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού και 
αναλυτική κατάσταση όλων των δαπανών που θα καλυφθούν από την Περιφέρεια Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 64/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα αθλητικών δράσεων της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων 
Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο για το 2019 (ΑΔΑ: ΩΛ017Λ7-3ΓΧ). 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2350/03.01.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 64/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού και 
αναλυτική κατάσταση των δαπανών που θα καλυφθούν από την Περιφέρεια Αττικής. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 20471/22.01.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με το 
οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις αθλητικές εκδηλώσεις της ΟΣΕΚΑ. 

18. Την υπ’ αρ. 12/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 63/2018 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΞΙ7Λ7-ΥΓ8). 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 37291/06.02.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 12/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

20. Την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και δαπάνη για τη διοργάνωση αγώνων δρόμου στο Πεδίον του Άρεως 
(ΑΔΑ: Ω2Σ87Λ7-ΗΗ2). 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 45172/13.02.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

22. Την υπ’ αρ. 197/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 32.302,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη 
διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2019 για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: 9ΒΠΩ7Λ7-ΒΨ6). 
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23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 49355/18.02.2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΦ7Λ7-Ρ86) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
24. Την υπ’ αρ. 429/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και 

διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για 
τη διοργάνωση αγώνων δρόμου στο Πεδίον του Άρεως» (ΑΔΑ: 6Φ1Ν7Λ7-ΚΒΘ). 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. 71533/12.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ7-Θ67) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
26. Την υπ’ αριθ. 722/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ: ΩΑΛΒ7Λ7-ΟΚΗ). 
27. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 87322/27.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
28. Την υπ’ αρ. 1081/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκαν οι 

προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού. 
29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 96913/19.04.2019 γνωστοποίηση απόφασης  
30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 147891/30.04.2019 πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
31. Τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών που αναδείχθηκαν προσωρινοί 

μειοδότες. 
32. Το υπ΄ αρ. 31/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α. 

33. Την υπ’αρ.1502/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ48Ρ7Λ7-80Ψ & ΑΔΑΜ: 
19AWRD005203734). 

34. Την υπ’αρ. 102/2019 σύμβαση για τη διοργάνωση αγώνων δρόμου στα πλαίσια της διοργάνωσης 
των αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2019 για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής και πέντε (5) αγώνων δρόμου εντός του Πεδίου του Άρεως. 

35. Την από 20-08-2019 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, σχετικά με την ενεργοποίηση 
του όρου που προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ’αρ. 102/2019 σύμβασης. 

36. Το γεγονός ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 31-08-2019, και επομένως ο όρος του άρθρου 
8 της σύμβασης θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί, το παρόν θέμα να συζητηθεί ως κατεπείγον 
στην παρούσα συνεδρίαση εκτός ημερησίας διάταξης. 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την ενεργοποίηση του όρου του άρθρου 8 της υπ’αρ. 102/2019 σύμβασης που προβλέπει: «Στο βαθμό 
που αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή ύπαρξη ενός συμβολικού αντιτίμου συμμετοχής, δηλαδή 3 
ευρώ ανά συμμετέχοντα, ο Ανάδοχος οφείλει να συγκεντρώνει το ποσό αυτό και να το αποδίδει σε 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ή Σωματείο ή ανάλογο φορέα που θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 
παρέχοντας στην Αναθέτουσα Αρχή όλη τη σχετική τεκμηρίωση». 
 

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

 
Την ενεργοποίηση του όρου του άρθρου 8 της υπ’αρ. 102/2019 σύμβασης που προβλέπει: «Στο βαθμό 
που αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή ύπαρξη ενός συμβολικού αντιτίμου συμμετοχής, δηλαδή 3 
ευρώ ανά συμμετέχοντα, ο Ανάδοχος οφείλει να συγκεντρώνει το ποσό αυτό και να το αποδίδει σε 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ή Σωματείο ή ανάλογο φορέα που θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 
παρέχοντας στην Αναθέτουσα Αρχή όλη τη σχετική τεκμηρίωση». 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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