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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3621/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα
μέλη της, στις 29-11-2018.
Θέμα 73ο
Ανάθεση , κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση μιας θεατρικής παράστασης
με τίτλο «Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν» από την ομάδα «Συντεχνία του γέλιου» σε
σύμπραξη με την «Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων
με Αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 7.688,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Σαπουνά Αγγελική
 Βρύνα Φωτεινή
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
 Πελέκης Ζαχαρίας
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία
Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα.
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του
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Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ.
66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει.
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής.
8. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2018» .
9. Την υπ’ αρ.425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018».
10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017, 23201/8723/20.04.2018 και 55780/19589/31-072018 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η αναμόρφωση και η 2η
Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.
11. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 222613/09.11.2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 54/2018 απόφαση της Επιτροπής
Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία: «H 3η του Δεκέμβρη αποτελεί την εθνική,
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία. Ήδη από τα προηγούμενα
χρόνια με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο από ομάδες ανάπηρων καλλιτεχνών
όσο και εκδηλώσεις καθολικά προσβάσιμων καταγράφηκε η μεγάλη έλλειψη αντίστοιχων
πρωτοβουλιών καθώς και η μεγάλη ανάγκη για τέτοιου είδους διοργανώσεις .Με αφορμή αυτή
τη μέρα η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται για άλλη μία χρονιά να συνδιοργανώσει μαζί με την
Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος πολιτιστικές εκδηλώσεις
που στο επίκεντρό τους θα έχουν την ανάδειξη της προσβασιμότητας και της συμμετοχής των
ανθρώπων με αναπηρία στο αγαθό του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα έναν κινηματογραφικό
μαραθώνιο προσβάσιμων προβολών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Οι ταινίες που έχουν
καταστεί προσβάσιμες είναι «Το Προξενιό της Άννας » του Παντελή Βούλγαρη, «Θου-Βου
Φαλακρός Πράκτωρ, Επιχείρησις: Γης Μαδιάμ» του Θανάση Βέγγου, «Σ’αυτή τη Χώρα Κανείς
δεν Ήξερε να Κλαίει » του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Στρέλλα» του Πάνου Κούτρα, «Μετέωρο
και Σκιά» του Τάκη Σπετσιώτη καθώς και τριήμερο παιδικό θεατρικό παραστάσεων. Εξαιτίας
της πρωτοτυπίας της διοργάνωσης καθώς και της έλλειψης εξοικείωσης με τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες προτείνεται η δημιουργία τηλεοπτικού spot εξίσου προσβάσιμου ώστε να
επιτευχθεί η καλύτερη προβολή της εκδήλωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα την
καθολική προσβασιμότητα των πολιτών στο αγαθό του πολιτισμού και σύμφωνα με το νόμο
3852 του 2010 ,άρθρο 186 ,κεφάλαιο Η’ και συγκεκριμένα τις διατάξεις 12,13,14 που αφορούν
το συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής πολιτισμού-αθλητισμού, την υπερτοπικότητα των
δράσεων καθώς και την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων εισηγούμαστε τη
διοργάνωση ενός κινηματογραφικού «μαραθωνίου» προσβάσιμων προβολών και των τριών
θεατρικών παραστάσεων στις 7,8,9/12/2018 αντίστοιχα με συνολικό κόστος 14.000 πλέον ΦΠΑ
που αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές καθώς και δαπάνες προσβασιμότητας, δαπάνες σε σχέση με
το χώρο και την παραγωγή του τηλεοπτικού spot και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844»..
12. Την υπ’ αρ. 3421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 17.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για
την διοργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3
Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 7, 8 και 9/12/2018 στην Αθήνα» (ΑΔΑ:
738Λ7Λ7-Β73).
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13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 237024/27-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Η2Κ7Λ7ΠΡΑ και ΑΔΑΜ : 18REQ004077275).
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 238939/29-11-2018 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 240270/30.11.2018 οικονομική προσφορά της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ η οποία ανέρχεται στο ύψος των 7.688,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
η Υπηρεσία εισηγείται
στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με
Την ανάθεση, κατά το 118 του Ν. 4412/2016, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την
επωνυμία «ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ» (Ανατολής 36, Τ.Κ. 19002, Παιανία, ΑΦΜ 997388885 &
ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, τηλ. 210 6646009) της διοργάνωσης μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Πιο
δυνατός και από το Σούπερμαν» από την ομάδα «Συντεχνία του γέλιου» σε σύμπραξη με την
«Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, στο Σύγχρονο Θέατρο και στο ύψος της
οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 7.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην από 30/11/2018 οικονομική του προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844.01 του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού Έτους 2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάθεση, κατά το 118 του Ν. 4412/2016, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την
επωνυμία «ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ» (Ανατολής 36, Τ.Κ. 19002, Παιανία, ΑΦΜ 997388885 &
ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, τηλ. 210 6646009) της διοργάνωσης μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Πιο
δυνατός και από το Σούπερμαν» από την ομάδα «Συντεχνία του γέλιου» σε σύμπραξη με την
«Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, στο Σύγχρονο Θέατρο και στο ύψος της
οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 7.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην από 30/11/2018 οικονομική του προσφορά.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844.01 του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού Έτους 2018.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Βρύνα Φωτεινή
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας
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