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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1728/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, 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. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 36ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) στο Λιμάνι των 
Μεθάνων το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας-
Μεθάνων. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπεκούλη, 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. 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».  

4. 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». 

5. 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. 

6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Tον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» 

8. 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». 

9. 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 6 παρ. 2. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
11. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. 
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

13. Τη με αρ. 99/2017(ΑΔΑ:6ΠΕΨ7Λ7-0ΗΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με 
την οποία συστήνει την Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οποία μεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητές του στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

14. Τη με αρ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) «Έγκριση 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2018». 

15. Τη με αρ. 105159/36993/29-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

16.  Τη με αρ. 12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΞΘ77Λ7-
6ΨΗ) με θέμα « Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Π. Ε. Νήσων για το 2018», 
στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει 
η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων  
και ειδικότερα  μουσική εκδήλωση (συναυλία), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο 
2018 , με προτεινόμενο ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας  έως 8.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι μια εξαιρετική , σε μουσική ποιότητα και συγκίνηση , 
συναυλία που θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2018 στο Λιμάνι των Μεθάνων. Η ιστορία 
δείχνει ότι κάθε πολιτισμός έχει χρησιμοποιήσει τη μουσική στη θρησκεία, στον διαλογισμό  
,στην ιατρική , στις τελετές του και στην απόλαυση της ζωής.  

17. Το με αρ. πρωτ. οικ. 50333/12-03-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, 
με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω Απόφαση. 

18. Τη με αρ. 759/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΓ0Ρ7Λ7-Σ4Α), με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με Δήμους 
της χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2018, συνολικού ύψους 148.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». 
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19. Τη με αρ. πρωτ. 65708/04-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΦ137Λ7-
ΗΕ2 και ΑΔΑΜ: 18REQ002941110), ύψους 148.500,00€ στον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.08072 
οικ. έτους 2018 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
2164 και α/α βεβ. 2049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

20. Το με αρ. πρωτ. οικ. 103726/29-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού, με το οποίο διαβιβάζεται πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «GIONIK  
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «GIONIK» σχετικά με μουσική εκδήλωση 
(συναυλία ) με τo Μανώλη Μητσιά το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018   στο Λιμάνι των Μεθάνων 
σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που αντιπροσωπεύουν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, 
και μας ζητά να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες.  

21. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι 
μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 
συμπεριλαμβάνονται:  

 η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 
(παρ. 13) 

 η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
                διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους  
                (παρ. 15). 
          Συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη είναι σύννομη και πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια 

Αττικής, καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της, που ανάγονται στην προαγωγή των οικονομικών 
και κοινωνικών συμφερόντων των πολιτών της. 

22. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, λαμβανομένων υπόψη:  
 του πλήθους και του μεγέθους των εκδηλώσεων, της γεωγραφικής διασποράς τους  και 

του ως εκ τούτων πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών στους οποίους αυτές απευθύνονται   
 της τουριστικής προβολής, αλλά και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
   της διατήρησής της και της διάδοσής της στους νεώτερους  που      αυτές  εξασφαλίζουν, 
συμβάλλει στην προαγωγή των οικονομικών και πνευματικών συμφερόντων των πολιτών, 
ανταποκρίνεται δε στο ανάλογο και προσήκον μέτρο, χωρίς να   υπερβαίνει τα εύλογα όρια 
που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας. 

23.  Τη με αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα 
με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
(ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - 
Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό 
τίτλο «ΑΕΠΙ» (Β΄ 1767). 

24. Τη με αρ. αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689/04-06-2018 για 
«Ανάθεση στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του Ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας 
ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού - Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και λοιπά 
θέματα» (ΦΕΚ 2085/Β΄/07-06-2018). 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 στοιχείο β αα, 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) «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση γίνεται όταν στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης». 

26.  Τη με αρ. 1584/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΡΓ27Λ7-4ΜΜ), με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, 
ενώπιόν της σε επόμενη συνεδρίασή της, αναφορικά με την πολιτιστική εκδήλωση που 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο 
Τροιζηνίας-Μεθάνων  το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στο Λιμάνι   των Μεθάνων . 

27. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 122644/21-06-2018 έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς την 
εταιρεία με την επωνυμία  «GIONIK Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο 
«GIONIK»,  για να προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην ως άνω αναφερόμενη 
διαδικασία την Τρίτη 26-06-2018. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να προβεί  η Οικονομική Επιτροπή στη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 26-06-2018 στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.Συγγρού 15-17 6ος όροφος )  με την εταιρεία με την 
επωνυμία  «GIONIK Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «GIONIK», νομίμως 
εκπροσωπούμενης, που εδρεύει επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 40 στο Μαρούσι, Τ.Κ.15125 
,τηλ.: 2111112305, με Α.Φ.Μ.800935711 και ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αναφορικά με την 
πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) με τον Μανώλη Μητσιά στο Λιμάνι Μεθάνων το 
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και της πληρωμής των πνευματικών δικαιωμάτων  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας-
Μεθάνων . 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
1. την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 

παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία με την επωνυμία «GIONIK Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «GIONIK», που εδρεύει επί της οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου 40 στο Μαρούσι, Τ.Κ.15125,  τηλ.: 2111112305, με Α.Φ.Μ. 800935711 και ΔΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αναφορικά με την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) με τον 
Μανώλη Μητσιά στο Λιμάνι Μεθάνων το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς των 7.619,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.08072 οικ. έτους 2018.(CPV: 79952100-3) 
 

2. Τη μη ανάκληση του υπολειπόμενου προϋπολογιζόμενου ποσού, ύψους 381,00€, μέχρι την 
οριστική διευθέτηση της διαδικασίας πληρωμής των πνευματικών δικαιωμάτων λόγω της 
οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
(ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - 
Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό 
τίτλο «ΑΕΠΙ» (Β΄ 1767). 

 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Αν. Μεθυμάκη 
δηλώνουν λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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