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                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
   Η Περιφερειάρχης Αττικής 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 
85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του 
δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17-8-2010) «Περί 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης». 

• Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισµός 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 
44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/04-11-2011) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 
2822/τ.Β΄/14-12-2011. 

• Την υπ΄αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 
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• Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις  της παρ. 1 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ/29/τ.Α΄/2015) 
«Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

• Το µε αριθ. πρωτ. οικ 833/2-12-2015 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη µε το οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα 
Αθηνών εισηγείται τη διεξαγωγή φιλανθρωπικού αγώνα στο ΟΑΚΑ, µεταξύ 
της Εθνικής Οµάδας Αστέγων και της πρώτης οµάδας της ΑΕΚ, την Τρίτη 29-
12-2015  και ώρα 17:00.  

 

• Την αρ. 35/2015 (Α∆Α:7ΒΖ27Λ7-49Β) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισµού 
και Αθλητισµού. 

 

• Την αρ. 2590/2015 (Α∆Α:Ω39Σ7Λ7-4ΚΥ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

• Tο γεγονός πως το γήπεδο του ΟΑΚΑ παραχωρείται δωρεάν και η 
Περιφέρεια καλείται να πληρώσει τη συντήρηση του χλοοτάπητα, τις 
υπηρεσίες ασφαλείας/φύλαξης, τον καθαρισµό του γηπέδου, την υπογραφή 
διασφάλισης της αστικής ευθύνης της Περιφέρειας και τα λειτουργικά έξοδα 
του ΟΑΚΑ (φωτισµός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων/κλιµατισµός 
αποδυτηρίων, αίθουσας τύπου, σαλονιού vip/νερό και boiler).  

• Την υπ΄ αριθµ. 242223/14-12-2015 (Α∆Α:6ΛΓΥ7Λ7-6Κ9) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 

• Την µε αρ. πρωτ. 1216202/15-12-2015 προσφορά του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». 

 
 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την  ανάθεση  της παροχής υπηρεσιών στο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  για την διεξαγωγή φιλανθρωπικού αγώνα στο ΟΑΚΑ, 
µεταξύ της Εθνικής Οµάδας Αστέγων και της πρώτης οµάδας της ΑΕΚ, την Τρίτη 29-
12-2015 και ώρα 17.00 που αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
σταδίου (φωτισµός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων, κλιµατισµός αποδυτηρίων, 
αίθουσας τύπου, σαλονιού vip/νερό και boiler. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 
3.075,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 
«Eκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», του Ε.Φ. 02072 
του ισχύοντος προϋπολογισµού 2015.    
 
  
                                                              Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
                                                                          ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ 
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