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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1459/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 30

o
 

Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το 3ο 
παιδικό φεστιβάλ λόγου έκφρασης και δημιουργίας Π.Ε Νότιου Τομέα με  την διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Δάγλα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιές της παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 
για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

 Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων». 

 Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
κράτους». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 

 Την υπ΄αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 
«αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη 
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δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 

 Την υπ.αρ.100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση 
σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ». 

 Το αριθμ.πρωτ.105335/29/05/2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νότιου 
Τομέα το οποίοι επισυνάπτουμε στην παρούσα Εισήγηση 

 Το σχετικό έγγραφο έχει ως εξής; 
Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
του παιδιού (11 Δεκεμβρίου) προτίθεται να υλοποιήσει το 3ο Παιδικό Φεστιβάλ Λόγου - Έκφρασης 
και Δημιουργίας το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013. 
Το διήμερο αυτό γεγονός θα συγκεντρώσει κόσμο από την ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής και θα 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαστήρια και καλλιτεχνικές παραστάσεις που θα έχουν 
ως στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τη λαϊκή παράδοση, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
φύση, την βιοποικιλότητα, την υγιεινή διατροφή, την σωματική υγεία, το ασφαλές διαδίκτυο και τον 
εκφοβισμό, την καταπολέμηση του φόβου, την ευαισθητοποίησή σε θέματα διαφορετικότητας και 
ΑΜΕΑ, την άμιλλα, μέσα από ποιοτική ψυχαγωγία, προάγοντας τη δημιουργικότητά τους, το λόγο 
και την έκφρασή τους. 
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Δήμο Καλλιθέας, ο οποίος θα διαθέσει δωρεάν ακίνητο στην 
παραλία Τζιτζιφιές, συμπεριλαμβανομένων και των καθισμάτων. 
Το κόστος όλης της διοργάνωσης αυτής υπολογίζεται συνολικά ως το ποσό των 20.000 ευρώ, 
πλέον  ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 04072 της Περιφέρειας 
Αττικής και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής: 
Α) Εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαστήρια: προϋπολογισμού 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα και μία παράσταση στην Νοηματική γλώσσα. Στο εκτιμώμενο 
κόστος συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για κάθε εργαστήριο.Αναλυτικά : 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινησιολογικής έκφρασης: 
(διάρκειας 90 λεπτών):  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ως στόχο τα παιδιά να παίξουν και παράλληλα να γνωρίσουν 
τις κινησιολογικές δυνατότητες που έχουν με κινησιολογικά παιχνίδια και με τους ήχους της 
μουσικής.  
Α) Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 45 λεπτών για παιδιά 3-6 ετών και  
Β) Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 45 λεπτών για παιδιά 7-12 ετών. 
Προϋπολογισμού 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εργαστήριο Βιολογίας: 
(διάρκειας 90 λεπτών):  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ως στόχο να αναπτυχθούν έννοιες όπως τα οικοσυστήματα, με 
παράδειγμα το οικοσύστημα του δάσους, η βιοκοινότητα, ο βιότοπος, οι τροφικές αλυσίδες, τα 
τροφικά πλέγματα, η βιοποικιλότητα, και η παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, 
παραδοσιακά και στη σύγχρονη εποχή (για παιδιά 8 ετών και άνω). Προϋπολογισμού  500 ευρώ 
.πλέον ΦΠΑ 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εργαστήριο γνωριμίας με φυσικά φαινόμενα και φυσικούς 
νόμους 
(διάρκειας 90 λεπτών): 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ως στόχο τα παιδιά να ανακαλύψουν και να ερμηνεύσουν τα 
φυσικά φαινόμενα και τους φυσικούς νόμους μέσα από μύθους και πειράματα φυσικής (για παιδιά 8 
ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού  500 ευρώ. πλέον ΦΠΑ 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και παράσταση στη 
νοηματική γλώσσα:  
(διάρκειας 90 λεπτών)  
Α) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ως στόχο τα παιδιά μέσα από παιχνίδι, να κατανοήσουν την 
έννοια της διαφορετικότητας, τί είναι αυτό το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κάνουν 
τον άνθρωπο ξεχωριστό. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ να γνωρίσουν την 
νοηματική γλώσσα και την γραφή των τυφλών.  
Β) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνοδεύεται από παράσταση αφήγησης παραμυθιών στη 
νοηματική γλώσσα (για παιδιά από 8 ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού 1.000 ευρώ. πλέον ΦΠΑ  
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα διαδικτύου-εκφοβισμού. 
(διάρκειας 60 λεπτών): 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτύξει την θεματολογία του από το παιχνίδι και τη δικτύωση 
έως τον εθισμό και τον εκφοβισμό και θα έχει ως στόχο τα παιδιά μέσα από παιχνίδι, να 
κατανοήσουν με ασφάλεια τα ψηφιακά μέσα. 
Προϋπολογισμού 500 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 
Β) Καλλιτεχνικές παραστάσεις: Προϋπολογισμού 6.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Περιλαμβάνονται εννέα καλλιτεχνικές παραστάσεις τουλάχιστον μιας ώρας έκαστη και ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεάτρου σκιών, αναλυτικά ως εξής: 

 Μία παράσταση, με θέμα την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της σωστής τροφής (για 
παιδιά 3 ετών έως 6 ετών). 
Προϋπολογισμού  600 πλέον ΦΠΑ 

 Μία παράσταση, με θέμα την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της σωστής τροφής (για 
παιδιά 7 ετών έως 12 ετών). 

 Προϋπολογισμού 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

 Μία καλλιτεχνική παράσταση με παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση και συνοδεία ζωντανής 
μουσικής με θέμα τη χαρά την ευθυμία το χαμόγελο και τα ευεργετικά τους αποτελέσματα 
στην ανάπτυξη των παιδιών (για παιδιά 5 ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού  600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

 Μία καλλιτεχνική παράσταση με παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση και συνοδεία ζωντανής 
μουσικής με θέμα την αποφασιστικότητα, την ελπίδα για το καλύτερο μέλλον και την 
καταπολέμηση των φόβων (για παιδιά 5 ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού  600 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 

7. Μία καλλιτεχνική παράσταση με μύθους που εξοικειώνουν τα παιδιά με τη σοφία των ζώων 
και το περιβάλλον (για παιδιά 3 ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού  600 ευρώ πλέον ΦΠΑ  

• Μία καλλιτεχνική παράσταση με θέμα την γνωριμία των παιδιών με το έπος του Ομήρου την 
διαχρονικότητά του και την αξία του έως τις μέρες μας (για παιδιά 7 ετών και άνω) 

 Προϋπολογισμού 600 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 

 Μία διαδραστική καλλιτεχνική παράσταση με θέμα την αξία των χρωμάτων στη φύση και 
στις πόλεις και την συμβολή τους στην ανύψωση της διάθεσης των ανθρώπων (για παιδιά 3 
έως 6 ετών) 
Προϋπολογισμού  600 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

10. Μία διαδραστική παράσταση Θεάτρου Σκιών με εκπαιδευτικό εργαστήριο 
Α) Η παράσταση θα έχει επίκεντρο την διαχρονική αξία των μηνυμάτων του Καραγκιόζη στα 
παιδιά  
Β) Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τέχνη των σκιών (για παιδιά 3 ετών και 
άνω). 

 Προϋπολογισμού  1.300 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 

 Μία παράσταση Κουκλοθεάτρου με θεματολογία την προστασία του περιβάλλοντος τον 
κύκλο του χρόνου και τις εποχές (για παιδιά 3 ετών και άνω). 
Προϋπολογισμού  1.000 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 

Δ) Τεχνικός Εξοπλισμός: Προϋπολογισμού  3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Περιλαμβάνει την κάλυψη φωτιστικών και ηχητικών συστημάτων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των προτεινόμενων παραστάσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εργαστηρίων. 
Ε) Προβολή Επικοινωνία: Προϋπολογισμού  4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Αναλυτικά: 

αφίσες 500 τεμάχια, διαστάσεων 22,5Χ42cm, βάρος χαρτιού 250 γραμ., έγχρωμη. 
 Γιγαντοαφίσα 2 τεμαχίων, διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ1 μέτρο 
Εξασέλιδο πρόγραμμα (διαστάσεων Α5, βάρους 170 γραμ., 3.000 τεμαχίων) το οποίο θα 

περιέχει στην πρώτη σελίδα το εικαστικό θέμα της αφίσας, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και 
πέμπτη το αναλυτικό πρόγραμμα, στην έκτη χαιρετισμό από την Περιφέρεια Αττικής, 
συντελεστές, πληροφορίες, χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις. Η τελική διαμόρφωση του 
προγράμματος θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας. 

ΣΤ) Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: προϋπολογισμού 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Περιλαμβάνει τις δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης της παραγωγής από το σχεδιασμό έως και την 
υλοποίηση όλης της εκδήλωσης. 
Η ομάδα υλοποίησης και στήριξης της εκδήλωσης θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα με 
επαγγελματική και καλλιτεχνική κατάρτιση. Την πρόταση θα πρέπει να συνοδεύει το βιογραφικό του 
φορέα υλοποίησης, ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Το 
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εργαστηρίων θα πρέπει να επιμεληθεί επιστημονικό 
προσωπικό (λαογράφος, κοινωνιολόγος, νηπιαγωγός, βιολόγος, φυσικός κ.λπ.). 
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Η προσπάθειά μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά αλλά και όλη την οικογένεια σε θέματα 
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υγιεινή ζωή, σε ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο μέλλον, μέσα από τις ελληνικές παραδόσεις, προσφέροντάς τους δημιουργική 
ψυχαγωγία . 
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Αθλητισμού με την 4/27-03-2013 απόφασή της, η οποία και επισυνάπτεται, ενέκρινε την ανωτέρω 
διοργάνωση στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση 
διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή του 3ου Παιδικού Φεστιβάλ Λόγου, Έκφρασης και Δημιουργίας της 
ΠΕ Νότιου Τομέα Αθήνας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ειδικού φορέα 04072 του οικονομικού έτους 
2012 
Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία μας Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την διεξαγωγή του 
3ου Παιδικού φεστιβάλ Λόγου  Έκφρασης και Δημιουργίας Π.Ε Νότιου Τομέα  με την 
διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού 
 

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

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) πλέον 
ΦΠΑ για την διεξαγωγή του 3ου Παιδικού φεστιβάλ Λόγου  Έκφρασης και Δημιουργίας Π.Ε Νότιου 
Τομέα  με την διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2013, ΕΦ 04072 και ΚΑΕ 0844. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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