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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1482/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/7/2013,  ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00µ.µ. ,  στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα 
µέλη της, στις 15/7/2013.  

 

Θέµα 5
o
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη διοργάνωση µουσικής εκδήλωσης στο Βεάκειο 
∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Νίκος Ανδρουλακάκης 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου  
 

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 στον κ. 
Κουλελή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής»,(ΦΕΚ 238/τ.α./27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/τ. β/04-11-2011, 2822/τ. β/14-12-2011) και ισχύει , 

3. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.α./1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων»,άρθρο 2, παράγραφος 13 εδάφιο 2 

 β. Τα άρθρ. 21 και 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. α /23-11-1995) «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε 
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τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.α./17-08-2010) «Περί ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Ευθύνης» 

 γ. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,    
 δ. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.α. /16-3-2007) «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών» για την  προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο 

 ε. Την υπ’ αριθµ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που 
αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

 στ. Το Π.∆. 151/1998 (ΦΕΚ 116/τ.α./30-06-1998) «∆ιαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και 
εντολής πληρωµής των δαπανών του ∆ηµοσίου», 

    ζ. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.α./22-11-2010) 
4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.α./11-4-2012 «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
5. Την υπ’ αριθµ. 46/2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

2013 Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» µε την οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  

6. Την υπ’ αριθµ. 11/2013 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα «Έγκριση 
ετήσιου προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» µε την 
οποία εγκρίθηκε οµόφωνα το πρόγραµµα πολιτιστικών  εκδηλώσεων της Π.Ε. Πειραιά για το 
έτος 2013. 

7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 119419/17-06-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σχετικά µε την µουσική εκδήλωση η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 στο Βεάκειο ∆ηµοτικό Θέατρο στα πλαίσια 
του προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

8. Την από 14/06/2013 επισυναπτόµενη οικονοµική προσφορά του µουσικού οργανισµού 
«ΤΕΤΤΙΞ» σύµφωνα µε την οποία το κόστος για την ανωτέρω µουσική εκδήλωση ανέρχεται στο 
ποσό 5.745,33€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται: 
 Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη 

διοργάνωση µουσικής εκδήλωσης (µουσική παράσταση που περιλαµβάνει Βυζαντινό χορό των 
Τεττίγων, Ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, Σολίστες ψαλτικής τέχνης κ.α.), που θα 
διενεργηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 στο Βεάκειο ∆ηµοτικό Θέατρο, προϋπολογισµού 
ύψους πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (5.745,33€) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στο µουσικό οργανισµό «ΤΕΤΤΙΞ» σύµφωνα µε την 
οικονοµική του προσφορά. 

  Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνονται οι αµοιβές των καλλιτεχνών, µουσικών, η ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη, οι παρακρατήσεις φόρου, έξοδα προβολής και οι αµοιβές των τεχνικών.  

 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ειδικού φορέα 07072 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013. 
Ο υπολογισµός της καταβολής υπέρ της ΑΕΠΙ προκύπτει: 
(καθαρή αξία 4.671,00€ Χ 5% = 233,55€ + ΦΠΑ 23% = 287,26€  
Η έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΑΕΠΙ γίνεται στην εισήγηση µε αριθ. Πρωτ. 
126335/05-07-2013. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

 Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη 
διοργάνωση µουσικής εκδήλωσης (µουσική παράσταση που περιλαµβάνει Βυζαντινό χορό των 
Τεττίγων, Ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, Σολίστες ψαλτικής τέχνης κ.α.), που θα 
διενεργηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 στο Βεάκειο ∆ηµοτικό Θέατρο, προϋπολογισµού 
ύψους 5.745,33€ (πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τριών λεπτών) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στο µουσικό οργανισµό «ΤΕΤΤΙΞ» σύµφωνα µε την 
οικονοµική του προσφορά. 

  Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνονται οι αµοιβές των καλλιτεχνών, µουσικών, η ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη, οι παρακρατήσεις φόρου, έξοδα προβολής και οι αµοιβές των τεχνικών.  

 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ειδικού φορέα 07072 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013. 
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Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Καραΐνδρου δηλώνει λευκό. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης  

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Νίκος Ανδρουλακάκης 

Θάλεια Καραΐνδρου 
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