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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. 1359/2018 
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 24ο  

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 
περιπ. β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016, για την αμοιβή καλλιτεχνών στο πλαίσιο της διοργάνωσης του  
πολιτιστικού προγράμματος «Θάλασσα-Η ζωή ένα ταξίδι», που θα διεξαχθεί από 29 Ιουνίου έως 1 
Ιουλίου 2018 στο Δήμο Σαρωνικού, προϋπολογισμού 4.500,00€ με ΦΠΑ (3.629,03€ χωρίς ΦΠΑ) 
[CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων)]. 
 
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. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 92088/15.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με  το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-
2012)  και  ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 
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3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 32 παρ. 2 περιπ.β υποπερ.αα. 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Τo Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107/09-05-2013) “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα την παρ. Ζ του άρθρου 1 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

7. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.» 

8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

9. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 
10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

11. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

12. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

13. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α΄/29.05.2013 «Εθνικό Σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων & άλλες διατάξεις». 

14. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων».  

15. Το Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον 
οποίο τροποποιούνται άρθρα του Ν.4412/2016.  

16. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ τ.Α΄25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα». 

17. Το Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ .A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

21. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
22. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής», η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017. 

23. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί «Έγκρισης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου  Πλαισίου 
Δράσης 2018» (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), η οποία τροποποιήθηκε με την 84/2018 (ΑΔΑ:65ΝΟ7Λ7-
9ΑΧ) όμοια και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.23201/8723/20-04-2018 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
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24. Τα υπ’ αριθμ.οικ.2220/31-01-2018 και οικ.36966/21-02-2018 έγγραφα του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ’ 
αριθμ.1/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί έγκρισης προγράμματος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.Α.Α. για το 2018 καθώς και η τροποποίηση αυτής. 

25. Την υπ’ αριθμ. 490/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 87.630,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (70.669,35€ χωρίς ΦΠΑ), για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών και 
προμήθειας ειδών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. (ΑΔΑ: 7ΜΝΜ7Λ7-7ΡΠ). 

26. Το υπ’ αριθμ.242501/495/11-05-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, με το 
οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Θάλασσα-Η ζωή ένα ταξίδι», το 
οποίο θα διεξαχθεί από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018 σε συνεργασία με το Δήμο Σαρωνικού, το 
Σύλλογο «Φωκαέων Πολιτεία», το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού «Μάκης Αγκούτογλου» και 
το Σύλλογο «Αριστόδικος»-Βιβλιοθήκη Ολύμπου, θα συμμετέχει ο Βασίλης Λέκκας και οι 
συνεργάτες του. 

27. Το από 10-05-2018 έγγραφο του Συλλόγου «Φωκαέων Πολιτεία» και του Μουσείου Μικρασιατικού 
Πολιτισμού «Μάκης Αγκούτογλου» περί εκπροσώπησης των ανωτέρω καλλιτεχνών. 

 
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. αα του Ν. 4412/2016, για την αμοιβή καλλιτεχνών στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης του πολιτιστικού προγράμματος «Θάλασσα-Η ζωή ένα ταξίδι», που θα διεξαχθεί από 29 
Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018 στο Δήμο Σαρωνικού, προϋπολογισμού 4.500,00€ με ΦΠΑ (3.629,03€ 
χωρίς ΦΠΑ) με: α) το Βασίλη Λέκκα και β) την ΑΜΚ εταιρεία «Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 
Εκδόσεις-Μουσικές Παραγωγές-Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για το 
οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων», σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.- 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, σε επόμενη συνεδρίαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. αα του Ν. 4412/2016, για την αμοιβή καλλιτεχνών 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης του πολιτιστικού προγράμματος «Θάλασσα-Η ζωή ένα ταξίδι», που θα 
διεξαχθεί από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018 στο Δήμο Σαρωνικού, προϋπολογισμού 4.500,00€ με 
ΦΠΑ (3.629,03€ χωρίς ΦΠΑ) με: α) το Βασίλη Λέκκα και β) την ΑΜΚ εταιρεία «Σταυροδρόμι 
Πολιτισμών» Εκδόσεις-Μουσικές Παραγωγές-Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για το 
οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων». 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μεθυμάκη Άννα 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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