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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1351/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

Θέμα 14ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, (άρθ.32 παρ.2βγγ του Ν.4412/2016) για 
την  κάλυψη καλλιτεχνικών αμοιβών από την Περιφέρεια Αττικής και δωρεάν εισόδου, δυο (2) 
θεατρικών παραστάσεων (11/6/2018 & 12/6/2018),  με τίτλο «Η Νεραΐδα του Φεγγαριού» στο 
Δημοτικό Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Λεων Εσκενάζη. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 17-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη : 

 Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στοιχείο Η’, περίπτωση 12 . 

 Το άρθρο 70 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρεται 
στην αρμοδιότητα αυτής για  προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή 
πολιτιστικών υπηρεσιών, διατήρηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως 

ΑΔΑ: ΩΨ1Υ7Λ7-ΖΡΞ



 2 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

 Το Ν. 4270/2014 περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

 Την υπ.αριθμ. 425/2017(ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)  Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

 Το με αρ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. 

 Την με αρ. οικ. 14027/20-01-17 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Τροποποίηση-
συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 8840/13.1.2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) απόφασης της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 97/τ.Β’/23.01.2017). 

 Την υπ’αρ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού& Αθλητισμού με Θέμα :«Έγκριση 
προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το 2018» 
(ΑΔΑ:6ΒΑ27Λ7-Ψ7Χ). 

 Την υπ’ αρ.545/2018(ΑΔΑ:ΨΠΧΛ7Λ7-ΩΜΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 108.332,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το έτος 2018». 

 Την υπ’ αρ.Α/Α/2008, αρ.πρ.69187/5.4.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης(δέσμευση της 
πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:6ΟΦΔ7Λ7-9ΗΕ)  με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 108.332,90 € 
στον ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», του 
Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

 Το έργο «Η Νεραϊδα του Φεγγαριού»  αφορά σε μια όμορφη νεράιδα του φεγγαριού και το 
φτωχό γέρο- Τακιτόρι. Τον λυπήθηκε και του έστειλε όνειρα τόσο γλυκά που ο γέρος 
ξαναβρήκε τη χαρά και την αισιοδοξία του. Αλλά ο μεγάλος Άρχοντας του Φεγγαριού θύμωσε 
με τη νεράϊδα και την καταδίκασε να ξαναγεννηθεί σαν άνθρωπος. Στην καινούρια της ζωή η 
μικρή Φεγγαρένια θα αντιμετωπίσει τις πίκρες και τις δυσκολίες των ανθρώπων, την πλεονεξία 
του πλούσιου εμπόρου, την ανοησία του πρίγκηπα αλλά και την αγάπη του γέρο-Τακιτόρι και 
του γενναίου Σαμουράι Οκινόι. Ο ατρόμητος Σαμουράι για χάρη της θα νικήσει τον 
ανθρωποφάγο της πράσινης κοιλάδας, το μάγο της αναβροχιάς και τον τρομερό δράκο Τέγκου 
και ύστερα από πολλές περιπέτειες θα φέρει στην αγαπημένη του Φεγγαρένια τα τρία δώρα 
που φέρνουν την πραγματική ευτυχία. Ποια είναι αυτά?!! Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Καλαντζόπουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος, Μουσική σύνθεση: Γιούρι Στούπελ, 
Χορογραφίες : Γιάννης Καλατζόπουλος-Γιώργος Πόπορης, Βοηθός Σκηνοθέτη : Σαββίνα 
Πετρίδου. Πρωταγωνιστούν: Σάρα Εσκενάζη, Κώστας Λάσκος, Βασίλης Καμίτσης, Σαββίνα 
Πετρίδου, Θωμάς Κατζαμάνης, Γιάννης Απέργης & Τάσος Τσώνης.  

      Το Δημοτικό Θέατρο Ρεματιάς είναι χωρητικότητας 500 θέσεων. 
Το κόστος των 2 παραστάσεων ανέρχεται σε 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η 
δαπάνη καλύπτει τις αμοιβές ηθοποιών και τεχνικών, μεταφορά εξοπλισμού, πλήρη φωτιστικό 
και ηχητικό εξοπλισμό, όπως επίσης και την κάλυψη του κόστους ελευθέρου εισόδου για την 
κάθε παράσταση. 
Το τιμολόγιο θα κοπεί στο Λεων Εσκενάζη (Θεατρικές Επιχειρήσεις). 

 Η δαπάνη αυτή,  εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας, ως συνδεόμενη με την προβολή 
της,  αλλά και ως προάγουσα γενικότερα τα πνευματικά και κοινωνικά συμφέροντα των 
πολιτών της βάσει όσων προαναφέρθηκαν και είναι πλήρως λειτουργική γι αυτήν. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση»,παρ. 2 στοιχείο β, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/8-8-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την υπ’ αρ.1185/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΞΘ7Λ7-ΔΚ2)  με θέμα : 
« Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
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διακήρυξης(άρθρο 32, παρ.2.β.γγ του Ν.4412/2016) σε ημερομηνία και ώρα που η Οικονομική 
Επιτροπή θα ορίσει, με το Λεων Εσκενάζη (Θεατρικές Επιχειρήσεις), για την κάλυψη 
καλλιτεχνικών αμοιβών από την περιφέρεια Αττικής και δωρεάν εισόδου δύο (2) θεατρικών 
παραστάσεων , με τίτλο «Η Νεράϊδα του φεγγαριού» στο Δημοτικό Θέατρο Ρεματιάς 
Χαλανδρίου. 

 Το από 16-5-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΒΤΑ με θέμα: « 
Την αλλαγή ημερομηνιών πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΒΤΑ» όπου ενημερώνει ότι οι 
ημερομηνίες για τις δύο (2) θεατρικές παραστάσεις του θεατρικού έργου «Η Νεράϊδα του 
Φεγγαριού» θα πραγματοποιηθούν στις 11/6/2018 & 12/6/2018 . 

 Το από 17.5.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών προς το Λεων Εσκενάζη (Θεατρικές Επιχειρήσεις), όπως 
προσέλθει στην συνεδρίαση της Ο.Ε. για διαπραγμάτευση. 

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε 
διενέργεια διαπραγμάτευσης, την Τρίτη 22 /5/2018 και ώρα 11.00 π.μ., χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ.2.β.γγ του Ν.4412/2016) με τον Λεων Εσκενάζη (Θεατρικές 
επιχειρήσεις) Ηρακλείου 217, Ν.Ιωνία με ΑΦΜ:119701053, ΔΟΥ Ν.Ιωνίας χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, για την  κάλυψη καλλιτεχνικών αμοιβών από την Περιφέρεια Αττικής και δωρεάν 
εισόδου, δύο (2) θεατρικών παραστάσεων (11/6/2018 & 12/6/2018),  με τίτλο « Η Νεραϊδα του 
Φεγγαριού» στο Δημοτικό Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, συνολικού ποσού 6.200,00€ , 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
προβαίνει στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με τον κ. Λεων Εσκενάζη για δύο (2) θεατρικές 
παραστάσεις (11/6/2018 & 12/6/2018),  με τίτλο «Η Νεραϊδα του Φεγγαριού» στο Δημοτικό Θέατρο 
Ρεματιάς Χαλανδρίου 

 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την ανάθεση στον Λεων Εσκενάζη (Θεατρικές επιχειρήσεις) Ηρακλείου 217, Ν.Ιωνία με 
ΑΦΜ:119701053, ΔΟΥ Ν.Ιωνίας, για την  κάλυψη καλλιτεχνικών αμοιβών από την Περιφέρεια Αττικής 
και δωρεάν εισόδου, δύο (2) θεατρικών παραστάσεων (11/6/2018 & 12/6/2018),  με τίτλο «Η Νεραϊδα 
του Φεγγαριού» στο Δημοτικό Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, στην τιμή της οικονομικής προσφοράς, 
ήτοι 6.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν διαπραγμάτευσης. 
 
 
 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Αν. Μεθυμάκη δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεθυμάκη Άννα 
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