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Έχοντας υπόψη: 

1. Το καταστατικό της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου  µε το οποίο 
ιδρύθηκε η «Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος- Ο.Μ.Α.Ε.», Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

2. Το από 22-1-2016 έγγραφο της Ο.Μ.Α.Ε. προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
µε θέµα: «Συνεργασία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & Οµοσπονδίας Μηχανοκίνητου 
Αθλητισµού Ελλάδος για τη διεξαγωγή και φιλοξενία του ∆ιεθνούς Αγώνα Μηχανοκίνητου 
Αθλητισµού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016”». 

3. Το από 8-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τον Πρόεδρο 
της  Ο.Μ.Α.Ε. 

4. Το από 6-4-2016 απόσπασµα πρακτικού συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ο.Μ.Α.Ε.  

5. Το γεγονός ότι η Ο.Μ.Α.Ε. αποτελεί τη µοναδική αρχή που δύναται να 
διοργανώσει διεθνείς αγώνες αυτοκινήτου στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ΚΟΚ 
(Ν. 4275/2014 , άρθρο 17) και την  αριθµ. 7270/29-3-2013 Υ.Α. (Α∆Α: ΒΕ2ΨΓ-ΟΚΘ): 
«Παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού 
Ελλάδος – Ο.Μ.Α.Ε.».  

6. Το πρόγραµµα του αγώνα.   

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007 

8. Τις διατάξεις του  άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2286/1995     

10. Το άρθρο 186 του N. 3852/10 (Καλλικράτης) σύµφωνα µε το οποίο  µεταξύ 
των αρµοδιοτήτων των Περιφερειών που αφορούν στους τοµείς  Η. Παιδείας – Πολιτισµού – 
Αθλητισµού περιλαµβάνονται και «….11. Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων. 12. Ο συντονισµός δράσεων των 
πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας. 13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και 
εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας. 14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων 
µέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη 
εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 15. Η 



κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους.   16. Η σύσφιξη σχέσεων 
της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που 
εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήµους. ………………. 19. Η 
υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς συλλόγους, δήµους, καθώς και µε άλλους 
φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου.» 

11. Τη νοµολογία του Ε.Σ., σύµφωνα µε την οποία δαπάνες δηµοσίων σχέσεων των 
ν.π.δ.δ. επιτρέπονται, εφόσον: α) εξυπηρετούν δραστηριότητες που προβλέπονται από τις 
καταστατικές τους διατάξεις ή τις λειτουργικές τους ανάγκες, β) συντελούν άµεσα ή έµµεσα 
στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους ή επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι: i) υπάρχει 
εγκεκριµένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό τους και ii) το ύψος της δαπάνης 
βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.  

 

12. Ότι, εν προκειµένω, η Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος –
Ο.Μ.Α.Ε. διοργανώνει στην περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον παγκοσµίως 
γνωστό ∆ιεθνή Αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισµού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
2016”», από τον οποίο αναµένεται να υπάρξει προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(τηλεοπτική, διαδικτυακή, κ.τ.λ.) σε όλο τον κόσµο, καθώς επίσης και προσέλευση 
αρκετών επισκεπτών στην περιοχή.  

και επειδή: 

α.  Η εν λόγω διοργάνωση είναι υπερτοπικής σηµασίας (διεθνής αγώνας), που 
συντελεί ώστε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να είναι το επίκεντρο των φίλων του 
αθλήµατος και να προβληθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Επί πλέον, η προσέλευση του κόσµου 
στην περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας αναµένεται να είναι µεγάλη, µε αντίστοιχα 
οικονοµικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.  

β. Η συµµετοχή της Περιφέρειας στην συγκεκριµένη διοργάνωση είναι προφανές ότι 
α) εξυπηρετεί δραστηριότητες που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις της,  β) 
συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της, υλοποιώντας δράσεις που 
επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων,  όπως 
αναλύθηκε παραπάνω, και  

γ. Επί πλέον i) υπάρχει εγκεκριµένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό µας και   
ii) το ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για τη 
λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για τα κάτωθι :  

1. Την έγκριση δαπάνης-δέσµευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισµού 60.000€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. από  τον ΚΑΕ 0844, για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση  του διεθνούς αγώνα Μηχανοκίνητου 
Αθλητισµού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016 που θα διεξαχθεί από  τις 6 έως τις 8 
Μαΐου 2016  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εργασίες: 

1) ∆ικαιώµατα συµµετοχής στο FIA-ERC Πρωτάθληµα Ράλλυ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
Ράλλυ της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου) 

2) Παρατήρηση και φύλαξη των Ειδικών ∆ιαδροµών από αέρος (ελικόπτερο 
ROBINSON) 

3) Ασθενοφόρο ελικόπτερο EUROCOPTER 

4) Φιλοξενία των Στελεχών του αγώνα (250 στελέχη περίπου) στα ξενοδοχεία της 
ευρύτερης περιοχής 



5) ∆ιαφηµιστικό υλικό του αγώνα (ρούχα, καπέλα κλπ.) 

6) Εκτυπώσεις – αφίσες του αγώνα 

7) Βιβλία του αγώνα 

8) ∆ιαφηµιστικά µπάνερς – πανό χορηγών 

9) Φύλαξη Ειδικών ∆ιαδροµών – Service Park 

10) Έπαθλα αγωνιζοµένων 

11) Κατασκευές Τελετών Εκκίνησης & Τερµατισµού και Service Park 

12) Μίσθωση εξοπλισµού στρατηγείου του αγώνα (H.Q., Γραφείου Τύπου, γραφείων 
Αγωνοδικών, αίθουσας Συνεδρίασης, υποδοµών EUROSPORT κλπ.) 

13) Κίνηση Στελεχών 

14) Χρονοµέτρηση και συγγραφή Road Books 

15) Ηλεκτρονική παρατήρηση (tracking) των αγωνιζοµένων κατά τη διάρκεια του αγώνα  

16) Ηχητικά Service Park, εκκίνησης, τερµατισµού 

17) Σύνδεση internet µε ΟΤΕ για Service Park 

18) Εξοπλισµός υγιεινής Service Park και ειδικών διαδροµών (χηµικές τουαλέτες) 

19) Σήµανση Ειδικών ∆ιαδροµών 

20) Εξοπλισµός ασύρµατων επικοινωνιών VHF 

21) Φιλοξενία Στελεχών Παγκόσµιας Οµοσπονδίας και αεροπορικά εισιτήρια 

22) Εργατικά 

2. την απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης  του ∆ιεθνούς Αγώνα Μηχανοκίνητου 
Αθλητισµού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016” (6-8 Μαΐου 2016), κατόπιν 
διαπραγµάτευσης λόγω αποκλειστικότητας κατοχής άδειας τέλεσης διεθνών αγώνων 
αυτοκινήτου στην Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος- Ο.Μ.Α.Ε σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

 
 
Η ΠΡ/ΝΗ ∆/ΝΣΗΣ                                                              Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                      

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΣΧΟΥ                                                             ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
Φ.ΣΤ. 
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