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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2650/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , 
σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για την διεξαγωγή δύο ( 2 ) 
μουσικών εκδηλώσεων , στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
που θα γίνουν στο Πεδίο του Άρεως στο χρονικό διάστημα 17/12/21 έως 07/01/22 , συνολικού 
προϋπολογισμού  5.600,00 πλέον ΦΠΑ και πνευματικών δικαιωμάτων όπου προκύπτουν. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Τζαφέρη (Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 
τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει. 

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις". 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". 

4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.  

5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". 

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2.  

7. Το Π.Δ.145/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με 
αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.   

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες". 
9. Την υπ’ αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την αρ. 625207/23-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ. Β /26-07-2021) 
περί παράτασης της θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.  

11. Την αριθμ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τΒ/19-10-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
" Με εντολή Περιφερειάρχη"  στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων , Δ/νσεων, και Αυτοτελών Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής 
και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ' αρ.301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021»., όπως επικυρώθηκε με την 112945/30-12-2020 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτού. 

13. Την υπ' αρ.302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021» και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το με αρ. οικ. 11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα "Γενικές 
οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 
με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ". 

15. Το υπ' αρ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά 
γενικές οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες. 
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16. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010). 

17. Τις με αρ. 288/9-2-21 ( ΑΔΑ : 6Λ1Ρ7Λ7-44Ν ) & 1323/22-06-21 ( ΑΔΑ : ΩΜΛΗ7Λ7-932 )  
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση της 
τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
συνοπτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ' αρ. 140/2021 απόφαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ : 6ΤΛΦ7Λ7-
ΩΥΖ) για τις : α) μουσική εκδήλωση με τον Στέλιο Καρύδα και την τετραμελή ορχήστρα του και 
β) μουσική εκδήλωση με τον Γιώργο Ρους που θα ακολουθήσει την συναυλία της χορωδίας 
Περιφέρεια Αττικής. 

19. Το υπ. αρ. πρωτ.  990744/22-11-2021 έγγραφο του Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
σχετικά με την διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων.   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή , για την προσφυγή στην διαδικασία της  
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (από την αρμόδια επιτροπή , όπως 
ορίζουν οι με αρ. 288/09-02-21  &  1323/22-6-21 αποφάσεις της Ο.Ε.) , σύμφωνα με το άρθρο 32 
του Ν.4412/16 , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει  :  
 
 Α)   Με την εταιρεία  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2020 ( Δικαιάρχου 21 – ΤΚ 11 636  
Αθήνα , με ΑΦΜ 997023270 & Δ.Ο.Υ  ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ   ) για την μουσική συναυλία με τον  Γιώργο 
Ρούς , 
    
Β) Με την ατομική επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κωνσταντίνου   ( Καλυψούς 92*94 – 
ΤΚ 17 671 Καλλιθέα ,  με ΑΦΜ  159439587 & Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ) για την μουσική συναυλία  με 
τον Στέλιο Καρύδα , 
 
στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  της Περιφέρειας  Αττικής που θα γίνουν στο 
Πεδίον του Άρεως,  το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως και 07/01/2022. 
 
 
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τοποθεσίας  διεξαγωγής της εκδήλωσης , 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα ισχύουν και για το νέο χώρο και τη νέα 
ημερομηνία διεξαγωγής. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την προσφυγή στην διαδικασία της  διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (από 
την αρμόδια επιτροπή , όπως ορίζουν οι με αρ. 288/09-02-21  &  1323/22-6-21 αποφάσεις της Ο.Ε.) 
, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/16 , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει  :  
 
 Α)   Με την εταιρεία  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2020 ( Δικαιάρχου 21 – ΤΚ 11 636  
Αθήνα , με ΑΦΜ 997023270 & Δ.Ο.Υ  ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ   ) για την μουσική συναυλία με τον  Γιώργο 
Ρούς , 
    
Β) Με την ατομική επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κωνσταντίνου   ( Καλυψούς 92*94 – 
ΤΚ 17 671 Καλλιθέα ,  με ΑΦΜ  159439587 & Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ) για την μουσική συναυλία  με 
τον Στέλιο Καρύδα , 
 
στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  της Περιφέρειας  Αττικής που θα γίνουν στο 
Πεδίον του Άρεως,  το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως και 07/01/2022. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τοποθεσίας  διεξαγωγής της εκδήλωσης , τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα ισχύουν και για το νέο χώρο και τη νέα 
ημερομηνία διεξαγωγής. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.   
 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά, τους νέους και για όλους τους 
κατοίκους της Αττικής. Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει πλούτος και πολλές εκδηλώσεις, 
ωστόσο συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη διοργάνωση. Δηλαδή η 
Περιφέρεια Αττικής δεν έκανε κανένα καλλιτεχνικό διαγωνισμό ώστε να έχουν την ευκαιρία όλοι 
οι καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την δουλειά τους, μέσα σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα 
έχει σχεδιάσει η περιφέρεια. Αντ' αυτού έχουμε ένα συνονθύλευμα εκδηλώσεων – 
παραστάσεων, θεατρικών και μουσικών που ο κάθε καλλιτέχνης ή θίασος ή συγκρότημα 
παρουσιάζει ότι έχει προγραμματίσει. Δεν κρίνουμε την ποιότητα και τον επαγγελματισμό 
κανενός, που μπορεί να είναι ύψιστος. Το σύνολο σχεδόν του κλάδου των καλλιτεχνών λόγω 
της πανδημίας βρίσκεται σε δεινή θέση και δέχονται πιέσεις να υποχωρήσουν από δικαιώματα 
ώστε να εξασφαλίσουν «ένα πιάτο φαΐ». Δεν κάνουμε βήμα πίσω στη μέγιστη δυνατή 
εξασφάλιση των συντελεστών και εργαζόμενων σε μια παράσταση όλων των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων (αμοιβή, ασφάλιση κλπ) και κυρίως στην εξασφάλιση των πνευματικών και 
συγγενών δικαιωμάτων που οφείλουν ρητά να αναφέρονται εισηγητικά και όχι με τον γενικό όρο 
«όπου αυτά προβλέπονται». Τέλος δεν αναφέρεται κάτι για δικαιώματα, που αφορούν στην 
περίπτωση αναβολής λόγω υγειονομικών μέτρων και απαγορεύσεων των παραστάσεων, με την 
live streaming αναμετάδοσή τους καθώς και την μαγνητοσκόπηση τους για μελλοντικές 
προβολές. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας στις σχετικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις καθώς 
και για εκείνες για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, συνεχίζετε στην ίδια 
κατεύθυνση. Τέλος, ο προϋπολογισμός είναι εξαιρετικά κοστοβόρος, γι’ αυτό θα 
καταψηφίσουμε. 
 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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