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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 12/12/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 61ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην έκτακτη συνεδρίασή της, στις 12/12/2019
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών
(Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης
από 3091 έως 3100 έτους 2019:
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ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για καλλιτεχνικές αμοιβές
μουσικής συναυλίας με τον Γιώργο Κωτσίνη στο πλαίσιο των
3091
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίο του
Άρεως.
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για καλλιτεχνικές αμοιβές
μουσικών συναυλιών με τους: α) Stavento β) Δημήτρη Μπάση γ) Going
3092
Through, στο πλαίσιο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας
Αττικής, στο Πεδίο του Άρεως.
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για καλλιτεχνικές αμοιβές δύο
(2) μουσικών συναυλιών στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων
3093
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίο του Άρεως με την Νάντια
Καραγιάννη και τον Μπάμπη Τσέρτο.
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για καλλιτεχνικές αμοιβές,
μουσικής συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο
3094
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίο του
Άρεως.
Α)Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της
3095
Περιφέρειας Αττικής στο χώρο του Πεδίου του Άρεως, με μια παράσταση
«ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» και δύο παραστάσεις του έργου «ΜΠΟΡΩ» &
Β)Πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση
Α)Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της
3096
Περιφέρειας Αττικής στο χώρο του Πεδίου του Άρεως, με το έργο «ΧANA
ZOO», για δέκα παραστάσεις & Β)Πληρωμή των πνευματικών
δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Α)Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής στο χώρο του Πεδίου του Άρεως, με το Παιδικό
3097
Εργαστήρι «Η ΜΑΓΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΤΑ», για οκτώ ημέρες
& Β) Πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη
εκδήλωση.
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Α)Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της
8
Περιφέρειας Αττικής στο χώρο του Πεδίου του Άρεως, με την επιχείρηση
«ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ»- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ, για δύο παραστάσεις & Β) Πληρωμή των πνευματικών
δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Α)Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της
9
Περιφέρειας Αττικής στο χώρο του Πεδίου του Άρεως, με την Θεατρική
Ομάδα «ΤΟΠΙ», για τρεις παραστάσεις & Β)Πληρωμή των πνευματικών
δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 37/2019 πρακτικού της
γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο
πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν.
4412/2016 α) με το νόμιμο εκπρόσωπο της «Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό
Δίκτυο-Athens Αrt Νetwork Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)»
για πραγματοποίηση της Παράστασης «Τα Ομόκεντρα Καρουζέλ των
Χριστουγέννων» που βασίζεται στις παραστατικές τέχνες, τον ακροβατικό
χορό, την παντομίμα,την κυματική κίνηση, το street dance και εναλλακτικές
10
μορφές street art για τέσσερις εμφανίσεις, προϋπολογισμού
12.000,00€+ΦΠΑ+5% πνευματικά δικαιώματα, ήτοι συνολικά 15.624,00€
και β) με τον «Μπλέκα Γ. Νικόλαο» για πραγματοποίηση της πολιτιστικής
ενέργειας «Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», καλλιτεχνικές δράσεις από τις
Περιφέρειες όλης της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα
οκτώ ήμερων, προϋπολογισμού 19.900,00€+ΦΠΑ+5% πνευματικά
δικαιώματα, ήτοι συνολικά 25.909,80€, στο πλαίσιο της διοργάνωσης
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του
Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020,
συνολικού προϋπολογισμού 41.533,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
των πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.
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