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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 63 538 
                     213 20 63 776 

 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1832/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 18-8-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 690390/18-8-2021. πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 18-8-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι αφορά εκδήλωση που πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 
 

Θέμα 2ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη 
συνδιοργάνωση του 7ου Προκριματικού Ομίλου του Champions League Futsal (ποδόσφαιρο 
σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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• Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• 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/Α/2010). 

• Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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». 

• Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

• Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ΄143 ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το εδάφιο 31 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρ.99 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/ 18.12.2018) «Κατάργηση των Διατάξεων περί μείωσης 
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

• Το εδάφιο 19 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις & άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 
134/Τ.Α΄/2019). 

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

• Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

• Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας     Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

• Την υπ’ αρ. 301/16.12.2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, η οποία 
επικυρώθηκε με την α.π.112945/30.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

• Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2021». 

• Την με αρ. πρωτ. 11308/01.02.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έλεγχος 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής», που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
οικονομικού έτους 2021. 

• Την με αρ. πρωτ. 33682/22.03.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έλεγχος 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 53/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής», που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
οικονομικού έτους 2021. 

• Την  υπ’ αρ.216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & την 
αρ.πρ.86436/22609/5.9.2019 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί νομιμότητας της αρ.216/2019 απόφασης- πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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• Την αριθ. 499022/2.9.2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών & Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων(ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./3.9.2019). 

• Την υπ’ αρ.505186/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 625207/23-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής-Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών –Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763) (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26.07.2021). 

• Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο αποτελεί 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας η δυνατότητα συμμετοχής για διοργάνωση πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, 
καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Τομέας Η΄ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ παρ.19).  

•  Η διοργάνωση του ομίλου Champions League είναι η κορυφαία διασυλλογική Ευρωπαϊκή 
Διοργάνωση και προσφέρει πολλές δυνατότητες προβολής τόσο για το άθλημα του Futsal σε 
εθνικό επίπεδο όσο και για την ίδια την Ελλάδα, ως χώρα και προορισμό, δεδομένων και των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω  COVID-19, εφόσον το παρακολουθούν χιλιάδες 
θεατές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η UEFA ανέθεσε στο σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ» (ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ), τη διοργάνωση του 7ου προκριματικού 
ομίλου  του Champions League Futsal (ποδόσφαιρο ΣΑΛΑΣ).  Οι αγώνες του ομίλου αυτού, στους 
οποίους θα συμμετέχει και ο ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ, ως πρωταθλητής Ελλάδος, θα διεξαχθούν στο Αθλητικό 
Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι το χρονικό διάστημα 21-24 Αυγούστου 2021. Οι ομάδες που 
συμπληρώνουν τον όμιλο είναι οι εξής: 1) ΑΠΟΕΛ FC (Πρωταθλήτρια Κύπρου), 2) Diamant Linz 
(Πρωταθλήτρια Αυστρίας) και 3) Encamp (Πρωταθλήτρια Ανδόρας). Η Περιφέρεια Αττικής θα 
συμβάλει στη συγκεκριμένη διοργάνωση καλύπτοντας τη δαπάνη για τη φιλοξενία και διαμονή 42 
ατόμων  σε ξενοδοχείο για 5 διανυκτερεύσεις με πλήρη σίτιση (από 20/08/2021 έως 25/08/2021) 
και σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο, σύμφωνα  με τις προδιαγραφές της UEFA. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 
 
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση  πίστωσης,  ποσού  10.000 ευρώ πλέον  ΦΠΑ,  για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη συνδιοργάνωση του 7ου Προκριματικού Ομίλου του 
Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
(ΑΣΕΔ), το οποίο θα διεξαχθεί στο Μαρούσι  κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 24 
Αυγούστου 2021 στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι, αναλαμβάνοντας τη δαπάνη για τη 
φιλοξενία και διαμονή 42 ατόμων  σε ξενοδοχείο για 5 διανυκτερεύσεις με πλήρη σίτιση (από 
20/08/2021 έως 25/08/2021) και σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο, σύμφωνα  με τις 
προδιαγραφές της UEFA. 
 
Η δαπάνη των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, ΚΑΕ 0844 , του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ.Α.,  οικ. Έτους 2021. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση  πίστωσης,  ποσού  10.000 ευρώ πλέον  ΦΠΑ,  για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη συνδιοργάνωση του 7ου Προκριματικού Ομίλου του 
Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
(ΑΣΕΔ), το οποίο θα διεξαχθεί στο Μαρούσι  κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 24 
Αυγούστου 2021 στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι, αναλαμβάνοντας τη δαπάνη για τη 
φιλοξενία και διαμονή 42 ατόμων  σε ξενοδοχείο για 5 διανυκτερεύσεις με πλήρη σίτιση (από 
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20/08/2021 έως 25/08/2021) και σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο, σύμφωνα  με τις 
προδιαγραφές της UEFA. 
 
Η δαπάνη των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02072, ΚΑΕ 0844 , του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ.Α.,  οικ. Έτους 2021. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας 
Γεώργιος  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
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