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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αθήνα 12-04-2019
Αρ. Πρωτ.: 106753

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση χώρων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για την προετοιµασία του
εκλογικού υλικού και την αναµετάδοση των αποτελεσµάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών
και των ευρωεκλογών του 2019»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν. 4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ
133/Α΄/19.072018).
2. Τις διατάξεις του Π.∆.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 ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016), την υπ’ αρ.
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17) και την 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ
1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.∆. 26/2012 - Εκλογική Νοµοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α΄/15-32012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών», σχετικά µε την προµήθεια ειδών απαραίτητων για την διενέργεια εκλογών,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Π.∆. 26/2012 - Εκλογική Νοµοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α΄/15-32012), όπου ορίζεται ότι «ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρµόδιος για την προπαρασκευή
και διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής
θέλησης σε όλους τους δήµους του νοµού Αττικής».
5. Τις υπ’ αρ. 12/4ος 2019 (Α∆Α: 65Φ∆465ΧΘ7-5Ο3) & 13/03.04.2019 (Α∆Α: ΨΒ7Ζ465ΧΘ77Η9) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών της
26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των ∆ηµοτικών & Περιφερειακών Αρχών αντίστοιχα,
στις οποίες ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών της διοίκησης των νέων
∆ήµων, των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου και των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και οι
επαναληπτικές αυτών, όπου χρειαστεί, την επόµενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
6. Την µε αρ. 1002/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ για δαπάνες διενέργειας εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 για την ανάδειξη ∆ηµοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α∆Α : ΨΜ4Ζ7Λ7-0ΒΘ).
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 103914/11.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευσης
πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διενέργειας εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την
ανάδειξη ∆ηµοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (Α∆Α : ΨΞΦ37Λ7-ΝΣΑ).
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8. Την µε αριθµό 1007/11-04-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαδικασιών
Σύναψης Συµβάσεων που διενεργούνται ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο
του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε το Π.∆. 26/2012, αρ. 130, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και το Ν. 4412/2016 αρ. 221, παρ.3 .
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 59098/26.02.2019 έγγραφο του γραφείου Περιφερειάρχη προς το
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση χώρων του Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας για την προετοιµασία του υλικού και την αναµετάδοση των αποτελεσµάτων των
αυτοδιοικητικών και ευρωβουλευτικών εκλογών του 2019.
10. Την µε αρ. πρωτ. Φ32/10448/10-04-2019 προσφορά του Συντονιστή ∆ιευθυντή του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας.
11. Την επιτακτική ανάγκη άµεσης µίσθωσης, όπου θα συντελεστεί η προετοιµασία του
εκλογικού υλικού και η αναµετάδοση των αυτοδιοικητικών και ευρωβουλευτικών εκλογών
του 2019.
12. Το από 12-04-2019, υπ’αρ.1 Πρακτικό της Ειδικής Τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων για τις εκλογές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη µίσθωση από το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ», των χώρων του
Περιστυλίου, του φουαγιέ συνεδριακού χώρου, του Φουαγιέ ΙΙΙ, της αίθουσας Β και της αίθουσας Γ
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, από 16/04/2019 έως και 03/06/2019, έναντι του ποσού των
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ένα ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτών (54.321,79
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Στους χώρους του Περιστυλίου θα εργαστούν τα
εκλογικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής για την προετοιµασία του εκλογικού υλικού ενώ οι
υπόλοιποι χώροι θα ετοιµαστούν κατάλληλα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί σε αυτούς η
αναµετάδοση των εκλογικών αποτελεσµάτων το βράδυ της 26ης και το πρωί της 27ης Μαΐου 2019
και τις αντίστοιχες ηµέρες της επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας.
Στο ανωτέρω κόστος περιλαµβάνεται και η λειτουργία κλιµατισµού του χώρου εργασίας των
εκλογικών συνεργείων, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιµασίας και αναµετάδοσης των εκλογών του
2019.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι υπεύθυνοι του ΣΕΦ υποχρεούνται να παράσχουν κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια εφόσον
αυτό ζητηθεί εγκαίρως και ειδικά σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού,
φωτισµού του χώρου και εξαερισµού.
2. Ο καθαρισµός των χώρων θα πραγµατοποιηθεί από συνεργείο καθαρισµού που θα έχει
ορίσει η Περιφέρεια Αττικής, µε ευθύνη και δαπάνη της.
3. Σε περίπτωση που προκληθούν οποιεσδήποτε υλικές φθορές ή ζηµιές σε βάρος της
περιουσίας του ΣΕΦ εξαιτίας ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής
έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
4. Η Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να τοποθετήσει στους ανωτέρω χώρους του ΣΕΦ υλικά
προς χρήση των εκλογικών συνεργείων, τα οποία υποχρεούται να αποµακρύνει µετά το
πέρας των εκλογικών διαδικασιών.
5. Το ΣΕΦ θα διαθέσει συγκεκριµένους χώρους στάθµευσης χωρίς επιπλέον χρέωση και
ανάλογα µε τις λοιπές υποχρεώσεις του σταδίου , µε αποκλειστική ευθύνη φύλαξης τους
από τη Περιφέρεια Αττικής.
6. Στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων, θα περιγραφούν περαιτέρω οι
λεπτοµέρειες µίσθωσης.
Οι νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν τον εκµισθωτή είναι οι εξής:
• 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
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• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των χώρων θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για την διενέργεια των εκλογών του 2019, που θα
µεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών .
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, µετά την προσκόµιση των
σχετικών δικαιολογητικών και τη µεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. ∆/νση Προϋπολογισµού
3. ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

