
 1 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 44η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2362/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 551288 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-09-2019. 
 

Θέμα  3ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
πολιτιστική εκδήλωση που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με το Δήμο Σαλαμίνας στις 28 Σεπτεμβρίου 2019, για τον εορτασμό των Σαλαμινίων καθώς και για την 
πληρωμή  των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Κατριβάνος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κουρή Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από αναπληρωματικά 
μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα  εξής:   
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) «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 Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τη με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τον 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΄/13-07-2010). 

5. Τον 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον 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 το άρθρο 6 παρ. 14. 

7. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

8. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/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 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
11. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

12. Την με αρ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

13. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

14. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

15. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-
09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

16. Την  με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ688/ΥΟΔΔ/03-09-2019 ) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής /Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

17. Τη με αρ. 23/2019 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΡ287Λ7-ΑΣΝ) 
με θέμα « Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019 Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 44/2019 Απόφασή της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ:Ψ77Ν7Λ7-ΖΕ3) 

18. Το από 13-9-2019 αίτημα του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο ζητά από την Περιφέρεια Αττικής 
να συνδράμει για την κάλυψη των εξόδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών , η οποία θα 
πραγματοποιήσει συναυλία στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα στις 28-09-2019 
στο πλαίσιο του εορτασμού των Σαλαμινίων. 
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19. Την υπ’ αριθμ. 225/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:67ΠΟ7Λ7-ΟΔΤ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της  συνδιοργάνωσης 
πολιτιστικής εκδήλωσης με το Δήμο Σαλαμίνας  που θα λάβει χώρα στις 28-9-2019 στον Τύμβο 
Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα , όπου θα πραγματοποιηθεί  συναυλία με την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των Σαλαμινίων με συνολικό κόστος δαπάνης 
5.000,00€.   

20. Το με αρ. πρωτ. 552149/20-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής , με το οποίο διαβιβάστηκε η 
ανωτέρω Απόφαση. 

21. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι 
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 τη 
          διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους  
         (παρ. 15). 
          Συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη 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. 

22. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, λαμβανομένων υπόψη:  
 του πλήθους και του μεγέθους των εκδηλώσεων, της γεωγραφικής διασποράς τους  και 

του ως εκ τούτων πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών, στους οποίους αυτές απευθύνονται   
 της τουριστικής προβολής αλλά και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, της  

          διατήρησής της και της διάδοσής της στους νεώτερους που αυτές εξασφαλίζουν, 
συμβάλλει στην προαγωγή των οικονομικών και πνευματικών συμφερόντων των πολιτών, 
ανταποκρίνεται δε στο ανάλογο και προσήκον μέτρο, χωρίς να  υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 
διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ύψους 
5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που θα συνδιοργανώσει 
η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σαλαμίνας όπου  θα 
πραγματοποιηθεί  συναυλία στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών , στον 
Τύμβο Σαλαμινομάχων  για τον εορτασμό των Σαλαμινίων , καθώς και για την πληρωμή  των 
πνευματικών δικαιωμάτων  
CPV: 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων]. 
 
Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της ανωτέρω εκδήλωσης , εξακολουθεί να ισχύει η με 
αρ. 225/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:67ΠΟ7Λ7-ΟΔΤ).  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
για το έτος 2019.  
 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ύψους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για την πολιτιστική εκδήλωση που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σαλαμίνας όπου  θα πραγματοποιηθεί  συναυλία στις 28 
Σεπτεμβρίου 2019 με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στον Τύμβο Σαλαμινομάχων  για τον 
εορτασμό των Σαλαμινίων , καθώς και για την πληρωμή  των πνευματικών δικαιωμάτων  
CPV: 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων]. 
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Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της ανωτέρω εκδήλωσης , εξακολουθεί να ισχύει η με 
αρ. 225/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:67ΠΟ7Λ7-ΟΔΤ).  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
για το έτος 2019.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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