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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 135/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 19-1-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 30079 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 14-1-2021. 
 

Θέμα 57ο  
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα: «ΑΤΤΙΚΟ 
ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο  στην κα Μίσκα, η οποία  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Με βάση τις διατάξεις: 
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1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

7. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

8. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

9. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

10. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Του ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019). 

12. Το ΦΕΚ 3099/1-8-2019/τεύχος Β, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 

13. Την από 30/12/2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Άθληση για 
όλους» καθώς και τις από 22/12/2017 και 31/12/2019 τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 

14. Την υπ’ αρ. 152/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖΓ87Λ7-Υ3Α) 
15. Το υπ' αρ. 11407/12-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
16. Το υπ’ αριθμ. 37258/18-1-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 

και Συλλογικών οργάνων 
 
 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει και εποπτεύει προγράμματα, σκοπός των οποίων είναι η 
καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 
η άθληση και αναψυχή όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών. 
Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται, δυνάμει του Π.Δ. 98/2000, το Αττικό Άλσος, στο χώρο του 
οποίου περιλαμβάνονται οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια που αποτελούν ένα 
“αθλητικό πάρκο”: 
α. τέσσερα (4) γήπεδα τένις 
β. δύο γήπεδα ποδοσφαίρου (5x5) 
γ. δύο γήπεδα μπάσκετ 
δ. δύο γήπεδα βόλεϊ 
ε. κτίρια υποστήριξης γηπέδων 
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού συνεργάζονται για την επίτευξη, από κοινού και με ίδια μέσα, επιδιώκοντας σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος, την ανάπτυξη του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ»  μέσω της πραγματοποίησης δωρεάν προγραμμάτων μαζικού 
αθλητισμού, με κατάλληλους προπονητές, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος,  ήτοι: 
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α) τη δωρεάν μάθηση και εξάσκηση σε αθλήματα, όπως τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο και 
άλλα, 
β) τη δημιουργία “Ακαδημία Τένις” με προγράμματα διδασκαλίας σε πολίτες όλων των ηλικιών, 
γ) τη δημιουργία “Ακαδημία Μπάσκετ” με προγράμματα διδασκαλίας, 
δ) την οργάνωση επισκέψεων των προπονητών, στα Δημοτικά σχολεία προς ενημέρωση των 
παιδιών για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και πρόσκλησή τους να συμμετέχουν σε 
αυτά, 
ε) τον ελεύθερο αθλητισμό. 
Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διαθέτει την χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Αττικού Άλσους στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προώθηση του 
Προγράμματος “Αττικό Άλσος – Άθληση για Μικρούς και Μεγάλους”, για την προώθηση της 
δωρεάν εκμάθησης αθλημάτων σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθιστώντας την 
αθλητική δραστηριότητα ευκολότερη στους πολίτες. 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει το Πρόγραμμα. Σκοπός του 
προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η προαγωγή και 
προάσπιση της υγείας, η συστηματοποίηση της παροχής ευκαιριών άθλησης, η καλλιέργεια 
αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η 
αναψυχή των αθλουμένων. Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προγραμματίζει και 
οργανώνει προγράμματα ανάπτυξης των αθλημάτων. 
 
Ήδη υφίσταται ανάλογη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του  Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρόγραμμα «Άθληση για όλους») με την από 30.12.2013 συναφθείσα 
προγραμματική σύμβαση η οποία λήγει στις 31-12-2023.  
 
Με την υπ' αρ. 152/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη και 
οι όροι νέας προγραμματικής σύμβασης για τη συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας με νέο τίτλο 
«ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», όμως η προγραμματική αυτή δεν 
τέθηκε σε ισχύ καθώς εκ των υστέρων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ήθελε επιπλέον 
αλλαγές στους όρους. Πράγματι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με το υπ΄αρ. 11407/12-
1-2020 έγγραφό του ζήτησε τις εν λόγω αλλαγές-τροποποιήσεις ώστε να εγκριθούν αρμοδίως από 
την Περιφέρεια Αττικής και να υπογραφεί νέα σύμβαση. 
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτήθηκε τις παρακάτω αλλαγές: 
 
Α) Στο άρθρο 2 μετά το εδάφιο στ΄,  το οποίο αρχίζει με τις λέξεις : «Η Περιφέρεια Αττικής στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της …» και τελειώνει με τις λέξεις : «… ευκολότερη στους πολίτες.» 
έχουν προστεθεί εδάφια ζ΄ και η΄ που έχουν ως εξής :  
«Για τη δημιουργία και λειτουργία των προβλεπομένων στο παρόν Ακαδημιών και για την εν γένει 
εξυπηρέτηση του αναλυτικά προβλεπόμενου με την παρούσα σκοπού δύναται η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού να παραχωρεί τη χρήση των  αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Αττικού Άλσους σε ειδικά αναγνωρισμένα και επιλεγέντα από   την ίδια αθλητικά σωματεία, τα 
οποία θα υλοποιούν τα προγράμματα δωρεάν άθλησης των πολιτών  για επτά (7) ώρες 
τουλάχιστον ημερησίως. Σε αντάλλαγμα της δωρεάν υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για 
όλους τους πολίτες, τα εν λόγω αθλητικά σωματεία αφενός δικαιούνται να χρησιμοποιούν και 
εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις αυτές για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, αφετέρου 
αναλαμβάνουν  με δικές τους δαπάνες όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία, την τυχόν 
επισκευή και  συντήρηση των εγκαταστάσεων.» 
 
Β) Στο άρθρο 3, η ημερομηνία : «31-12-2023» έχει αντικατασταθεί από την ημερομηνία : «31-12-
2025».   
 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας επεξεργάστηκε εκ νέου το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης 
ενσωματώνοντας τις αλλαγές που ζητήθηκαν. 
 
Με το υπ’ αριθμ. 37258/18-1-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
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Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - 
ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ» λύεται η από 30.12.2013 συναφθείσα προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 
πρόγραμμα «Άθληση για όλους». 
Μετά τα παραπάνω 
 

Εισηγούμαστε 
 
α) Την εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα:  «ΑΤΤΙΚΟ 
ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας εισήγησης. 
 
β) Την λήξη της από 30.12.2013 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» 
μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα:  «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ». 
 
γ) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου ένα εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος 
της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

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

 

α) Την εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα:  «ΑΤΤΙΚΟ 
ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», η οποία έχει ως κατωτέρω: 
 
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που εδρεύει στο Μαρούσι, 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο Πατούλη. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

7. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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8. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

9. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

10. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Του ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019). 

12. Το ΦΕΚ 3099/1-8-2019/τεύχος Β, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 

13. Την από 30/12/2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» καθώς και τις από 
22/12/2017 και 31/12/2019 τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 

14. Την υπ’ αρ. 152/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖΓ87Λ7-Υ3Α) 
 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Με την παρούσα Προγραμματική σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες, που στόχο και σκοπό έχουν την ενίσχυση και 
προώθηση του αθλητικού πνεύματος και σωματικής διάπλασης για νεαρές και μεγαλύτερες ηλικίες στους 
αθλητικού χώρους του Αττικού Άλσους. 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σχεδιάζει, 
προγραμματίζει, οργανώνει και εποπτεύει προγράμματα, σκοπός των οποίων είναι η καλλιέργεια αθλητικού 
χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η άθληση και αναψυχή όλων των 
πολιτών, ανδρών και γυναικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται, δυνάμει του Π.Δ. 98/2000, το Αττικό Άλσος, στο χώρο του οποίου 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια που αποτελούν ένα “αθλητικό πάρκο”: 
α. τέσσερα (4) γήπεδα τένις 
β. δύο γήπεδα ποδοσφαίρου (5x5) 
γ. δύο γήπεδα μπάσκετ 
δ. δύο γήπεδα βόλεϊ 
ε. κτίρια υποστήριξης γηπέδων, ήτοι  

− Κτίριο εμβαδού ισογείου περίπου 103μ2 όπου πλέον των άλλων έχει τοποθετηθεί ιατρικό κρεβάτι και 
φαρμακευτικό υλικό για αντιμετώπιση πρώτων βοηθειών. 

− Υπόγειος αποθηκευτικός χώρος περίπου 103μ2 (Σημείωση: από το κτίριο αυτό κρατούνται για τις 
λοιπές ανάγκες του Αττικού Άλσους ένα εκ των ισογείων γραφείων και ο ένας εκ των δύο 
αποθηκευτικών χώρων του υπογείου). 

− Κτίριο υγιεινής – WC – πλησίον γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 εμβαδού περίπου 57μ2 (Σημείωση: η 
χρήση των παραπάνω WC είναι κοινόχρηστη για του επισκέπτες του πάρκου). 

− Κτίριο γραφείου και αποδυτηρίων εμβαδού 57μ2 περίπου που περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς χώρους 
στα γήπεδα αθλοπαιδιών, περιοχής Β΄(Σημείωση: στον παραπάνω χώρο έχει τοποθετηθεί ιατρικό 
κρεβάτι και φαρμακευτικό υλικό για αντιμετώπιση πρώτων βοηθειών). 

 
Την 30η/12/2013 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμούγια το πρόγραμμα «Αθλητισμός για όλους» και στη συνέχεια υπογράφησαν στις 
22/12/2017 και 31/12/2019 τροποποιήσεις-παρατάσεις αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 1, δια της υπογραφής της παρούσης λύεται η από 
30.12.2013 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Η παρούσα σύμβαση αποβλέπει στην προώθηση της διά βίου και δωρεάν άθλησης όλων των πολιτών και το 
άνοιγμα όλων των ανωτέρω αθλητικών εγκαταστάσεων του Αττικού Άλσους στους πολίτες του Λεκανοπεδίου. 
Τα δύο μέρη με την παρούσα σύμβαση αποβλέπουν στην καθιέρωση ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης 
της άθλησης για όλους και τη δωρεάν άθληση. Επικαιροποιούν το προηγούμενο πρόγραμμα “αθλητική 
δράση για όλη την οικογένεια”, όσον αφορά την εφαρμογή του στους χώρους του Αττικού Άλσους, 
έχοντας ως στόχο την εκμάθηση αθλημάτων, την αναψυχή, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των 
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πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλούμενων, την καλλιέργεια του 
αθλητικού χαρακτήρα και της αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής 
των πολιτών, τη διεύρυνση του αθλητικού ορίζοντα των πολιτών, αθλουμένων και μη, παρέχοντας ιδέες και 
εικόνες άθλησης και αναψυχής προκειμένου να διαδοθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι αξίες της άσκησης 
και της υγείας, για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα πιο πολλά ενεργά μέλη και να βελτιωθεί συνολικά η 
ποιότητα ζωής των πολιτών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη του Προγράμματος  μέσω της πραγματοποίησης 
δωρεάν προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, με κατάλληλους προπονητές, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος,  ήτοι: 
α) τη δωρεάν μάθηση και εξάσκηση σε αθλήματα, όπως τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο και άλλα, 
β) τη δημιουργία “Ακαδημία Τένις” με προγράμματα διδασκαλίας σε πολίτες όλων των ηλικιών, 
γ) τη δημιουργία “Ακαδημία Μπάσκετ” με προγράμματα διδασκαλίας, 
δ) την οργάνωση επισκέψεων των προπονητών, στα Δημοτικά σχολεία προς ενημέρωση των παιδιών για την 
υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και πρόσκλησή τους να συμμετέχουν σε αυτά, 
ε) τον ελεύθερο αθλητισμό. 
Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διαθέτει την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Αττικού Άλσους στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προώθηση του Προγράμματος “Αττικό Άλσος 
– Άθληση για Μικρούς και Μεγάλους”, για την προώθηση της δωρεάν εκμάθησης αθλημάτων σε όλους τους 
πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθιστώντας την αθλητική δραστηριότητα ευκολότερη στους πολίτες. Για τη 
δημιουργία και λειτουργία των προβλεπομένων στο παρόν Ακαδημιών και για την εν γένει εξυπηρέτηση του 
αναλυτικά προβλεπόμενου με την παρούσα σκοπού δύναται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παραχωρεί 
τη χρήση των  αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων του Αττικού Άλσους σε ειδικά αναγνωρισμένα και 
επιλεγέντα από   την ίδια αθλητικά σωματεία, τα οποία θα υλοποιούν τα προγράμματα δωρεάν άθλησης των 
πολιτών  για επτά (7) ώρες τουλάχιστον ημερησίως. Σε αντάλλαγμα της δωρεάν υλοποίησης των 
προγραμμάτων άθλησης για όλους τους πολίτες, τα εν λόγω αθλητικά σωματεία αφενός δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις αυτές για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, αφετέρου 
αναλαμβάνουν  με δικές τους δαπάνες όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία, την τυχόν επισκευή 
και  συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει το Πρόγραμμα. Σκοπός του 
προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η προαγωγή και 
προάσπιση της υγείας, η συστηματοποίηση της παροχής ευκαιριών άθλησης, η καλλιέργεια αθλητικού 
χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων. 
Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προγραμματίζει και οργανώνει προγράμματα ανάπτυξης των 
αθλημάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 31-12-2025, μπορεί δε με 
απόφαση των δύο μερών να παρατείνεται για δύο (2) ακόμα χρόνια. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία 
βάσιμα διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προωθεί τον ως άνω σκοπό, τότε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει λήξη της ισχύος της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

1. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: 
 
α) Τη διάθεσηπρος χρήση,άνευ ανταλλάγματος, των ως άνω περιγραφομένων αθλητικών εγκαταστάσεων 
και κτισμάτων στο δεύτερο των συμβαλλομένων για την υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης. 
 
β) Την πληρωμή της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης των αθλητικών χώρων ως και τη γενική 
φύλαξη και καθαριότητα του Αττικού Άλσους και πιο συγκεκριμένα των περιγραφομένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 
 
γ) Τη συντήρηση και τυχόν επισκευή των αθλητικών χώρων και γηπέδων και των κτισμάτων που 
διατίθενται προς χρήση δια της παρούσας σύμβασης εξ’ ολοκλήρου και με ίδιους πόρους. 
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η χρήση των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων παραχωρείται σε 
αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, οι σχετικές υπό στοιχεία (β) 
και (γ) δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα σωματεία αυτά. 
 
δ) Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 
 
ε) Την τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία, περιμετρικώς, του Αττικού Άλσους, πινακίδων στις οποίες θα 
αναγράφεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε 
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περίπτωση ατυχήματος κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης και δεν θα οφείλονται 
αποδεδειγμένως, σε πλημμελή συντήρηση των αθλητικών γηπέδων που διατίθεται προς χρήση σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην ίδια παράγραφο, υπό στοιχεία γ  του παρόντος άρθρου 
 
 
 

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμούαναλαμβάνει: 
 
α) Τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για την άρτια, 
αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των προβλεπόμενων  στην παρούσα σύμβαση, καθ΄όλη τη 
χρονική διάρκεια της ισχύος της. 

 
β) Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα. 
 
γ) Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με την προβολή του προγράμματος. 
 
δ) Την επιτήρηση των αθλητικού πάρκου κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων άθλησης και χρήσης των 
γηπέδων για τους σκοπούς του προγράμματος, πλην των κοινόχρηστων WCτου πάρκου. 
 
ε) Την αποκλειστική αστική και/ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος του κοινού ή 
των εν γένει παρισταμένων, κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων άθλησης. 
 
στ) Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 
 
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, δύναται να συνεργάζεται με τρίτους αθλητικούς φορείς. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Σύμφωνα με το Ν.3852/10, άρθρο 100 όπως ισχύει, είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από τον ένα 
φορέα στον άλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Η ΓΓΑ διαθέτει 
για απασχόληση προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης τους εξής 
υπαλλήλους: 
 
1. ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος του Πέτρου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

αορίστου χρόνου, με ΑΔΤ Τ 125497, 
2. ΛΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος του Σταματίου, ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου αορίστου χρόνου, με ΑΔΤ Χ 061592 
3. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ Μαρία του Ευαγγέλου, ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου αορίστου χρόνου, με ΑΔΤ Μ 873084 
4. ΠΟΥΛΑΚΗ Παναγιώτα του Γεωργίου, ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου αορίστου χρόνου, με ΑΔΤ ΑΙ 044843 
5. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ του Ευστρατίου, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, με 

ΑΔΤ Μ 367007 
 
οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις του «αθλητικού πάρκου» του Αττικού Άλσους. 
Το ανωτέρω προσωπικό, που μεταφέρεται από τη ΓΓΑ για τη λειτουργία και υποστήριξη του «αθλητικού 
πάρκου», θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της παρούσας προσωπικό της ΓΓΑ, διατηρώντας με αυτήν την 
ίδια εργασιακή σχέση και τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τονίζεται ρητά ότι το ως άνω 
προσωπικό δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση ή εξάρτηση από την Περιφέρεια Αττικής. Η ΓΓΑ έχει την 
πλήρη ευθύνη του προσωπικού αυτού ως εργοδότης, είναι η μόνη υπεύθυνη για την καταβολή των μισθών 
και κάθε άλλων πρόσθετων παροχών προς το προσωπικό αυτό και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι, από κοινού: 
α) Συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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β) Προτείνουν, συμμετέχουν και εγκρίνουν τη διαμόρφωση του αθλητικού προγράμματος και των 
εκδηλώσεων. 
γ) Αναφέρεται η συμμετοχή τους στη συνδιοργάνωση με παρουσία ομοίων διαστάσεων λογοτύπου σε κάθε 
μορφή επικοινωνίας. 
δ) Συμμετέχουν σε όλες τις ενέργειες προβολής των αθλητικών προγραμμάτων με λογότυπο (αφίσες, 
καταχωρήσεις, λάβαρα, σήμανση, ιστοσελίδα και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με 
υπερσύνδεσμο(link) της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
ε) Συμμετέχουν στις κοινές συνεντεύξεις τύπου και αναφέρεται η συμμετοχή τους στα δελτία τύπου 
ζ) Αναφέρεται η συμμετοχή τους σε κάθε διοργάνωση εκδήλωσης. 
στ) Επιδιώκουν την μεγαλύτερη δυνατή προβολή του προγράμματος προς το κοινό με όποιες ενέργειες 
κριθούν κατάλληλες από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6, ώστε να προσελκύσουν το 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων. Οι ενέργειες προβολής θα πρέπει να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους 
(links) στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπως και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης των προαναφερθέντων φορέων. Οι ενέργειες προβολής του προγράμματος πρέπει να 
είναι ποιοτικά και ποσοτικά μετρήσιμες και να μνημονεύονται με λεπτομέρεια στην τριμηνιαία έκθεση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Τα συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα όπως, κατόπιν κοινής συμφωνίας, αναλάβουν πρωτοβουλίες 
διοργάνωσης αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού – πολιτιστικού – αθλητικού χαρακτήρα και προς 
αυτόν το σκοπό χρησιμοποιούν τα γήπεδα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:  α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δύο (2) 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προερχόμενους από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) και τους αναπληρωτές 
αυτών.  
 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής. 

 
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της 
προγραμματικής σύμβασης. 
γ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης αυτής.  

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με 
γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τόσο στα τακτικά όσο και 
στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης. 

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος 
της. 

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση 
του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά 
ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η 
Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών 
της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

7. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή 
ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της προγραμματικής σύμβασης και τα τυχόν προβλήματα που 
έχουν ανακύψει. 

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής  όπως σύνταξης της έκθεσης πεπραγμένων καθώς και 
τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΓΓΑ. 

9. Η Επιτροπή καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας του Αθλητικού Πάρκου, παρακολουθεί και εγκρίνει τα 
προγράμματα και την καλή εκτέλεση της παρούσας, διαχειρίζεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του 
Αθλητικού Πάρκου. Τα δύο μέρη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα ορίσουν τα μέλη της επιτροπής 
και τους αναπληρωτές τους. 

10. Κάθε τρεις (3) μήνες η Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλει στον Υφυπουργό Αθλητισμού και στον 
Περιφερειάρχη Αττικής έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. 
Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και 
υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. Με συμφωνία των δύο συμβαλλομένων η σύμβαση μπορεί να 
επεκτείνεται και σε φορείς αθλημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 
παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, 
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η 
παράβαση των διατάξεων του νόμου από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση 
αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να διαλύσει ή να 
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε 
άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής 
συμβάσεως. 

2.Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας 
(ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, 
πολέμου κλπ.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρα βία 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη 
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε πέντε 
(5) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία η Περιφέρεια θα λάβειτρία (3) και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα λάβει δύο (2). 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
 

 
β) Την λήξη της από 30.12.2013 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» 
μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα:  «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ». 

Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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