
                  
 
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 42η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1950/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 136529 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
10-07-2018. 
 

Θέμα 2ο  
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 1/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί 
ανάδοχοι της με αρ. πρωτ. 124046/22-06-2018 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική 
και φωτιστική κάλυψη δύο (2) πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα: α. για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β. για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 137078/11-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «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.  

4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 

8. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

9. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παρ.14 του άρθρου 6. 

10.  Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

11. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

13.  Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

14. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

15. Τον ν.2121/1993 (Α΄ 34) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». 

16. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

19. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

20. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

21. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

22. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», όπως ισχύει. 

23. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) 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. 
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24. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», όπως ισχύει. 

25. Την με αρ. 484/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΨΜ7Λ7-Π7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

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

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

28. Τη με αρ. 12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΞΘ77Λ7-6ΨΗ) με 
την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018 και η σκοπιμότητα για την κάλυψη δαπανών μεταξύ 
άλλων και των κάτωθι εκδηλώσεων ως εξής: 
α) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ύδρας και ειδικότερα μέχρι του ποσού των 10.000,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα «Κουντουριώτεια».  

29. Τη με αρ. 13/2018 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 75ΥΙ7Λ7-793) με την 
οποία αποφασίστηκε η έγκριση συμπλήρωσης προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Δήμου Κυθήρων και ειδικότερα μέχρι του ποσού των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Κυθήρων σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και 
το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας για τους 722 νεκρούς αξιωματικούς και ναύτες του 
Βρετανικού Καταδρομικού HMS Gloucester, το οποίο βυθίστηκε από γερμανικά αεροσκάφη νοτίως 
του Καψαλίου Κυθήρων στις 22-5-1941. Η ονομασία της εκδήλωσης όπου συνδιοργανώτρια είναι η 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής είναι «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..». 

30. Το γεγονός ότι τα «Κουντουριώτεια» πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο νησί της Ύδρας κατά το 
τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου προς τιμήν του Πρώτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Υδραίου Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, αναμένεται η 
προσέλευση πλήθους επισκεπτών πλέον των επίσημων εκπροσώπων των πολιτικών και 
στρατιωτικών αρχών καθώς και εκπροσώπων των γραμμάτων και της τέχνης. Στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2018, θα λάβει 
χώρα εξαήμερο εορταστικό πρόγραμμα, ξεναγήσεις στα Μουσεία του νησιού, εκθέσεις, προβολές 
ομιλιών και παρουσιάσεις βιβλίων καθώς και αθλητικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό 
για την προβολή και την οικονομία του ιστορικού νησιού. 

31. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κυθήρων σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και το Βασιλικό Ναυτικό 
της Μεγάλης Βρετανίας θα διοργανώσει εκδηλώσεις για τους 722 νεκρούς αξιωματικούς και ναύτες 
του Βρετανικού Καταδρομικού HMS Gloucester, το οποίο βυθίστηκε από γερμανικά αεροσκάφη την 
22/05/1941. Η εκδήλωση που έχει την ονομασία «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά » όπου 
συνδιοργανώτρια είναι η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 
2018.  

32. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 50333/12-03-2018 και 54114/15-03-2018 έγγραφα του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα οι ανωτέρω Αποφάσεις της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

33. 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:  

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

2. 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. 

34. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, λαμβανομένων υπόψη:  

1. του πλήθους και του μεγέθους των εκδηλώσεων, της γεωγραφικής διασποράς τους και του 
ως εκ τούτων πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών στους οποίους αυτές απευθύνονται,  

2.  της τουριστικής προβολής, αλλά και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, της  
διατήρησής της και της διάδοσής της στους νεότερους που αυτές εξασφαλίζουν συμβάλλει 
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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.  

35. Την με αρ. 3583/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ6Θ7Λ7-ΘΥΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την ανάγκη πληρωμής δημοσιεύσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.  

36. Την με αρ. 759/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Ρ7Λ7-Σ4Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 148.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%) για πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2018». 

37. Την με αρ. 915/3-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΒΨ97Λ7-ΞΥ5, ΑΔΑΜ: 
18REQ002643274) ύψους 20.000,00€ στον ΚΑΕ 084101 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2018 της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 68 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 294. 

38. Την με αρ. 65708/4-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΦ137Λ7-ΗΕ2, ΑΔΑΜ: 
18REQ002941110) ύψους 148.500,00€ στον ΚΑΕ 084401 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2018 της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2164 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2049.  

39. Το υπ’ αρ. πρωτ. 70621/11-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με το 
οποίο διαβιβάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις αναφερόμενες στην αρ. 2/2018 Διακήρυξη 
εκδηλώσεις, κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους Δήμους (Δήμο Αίγινας, Δήμο Πόρου, 
Δήμο Ύδρας, Δήμο Κυθήρων και Δήμο Σαλαμίνας). 

40. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 80355/25-04-2018, και 81359/27-04-2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με τα οποία προωθούνται μηνύματα του Δήμου 
Κυθήρων και του Δήμου Ύδρας αντίστοιχα, αναφορικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
λάβουν χώρα στα ανωτέρω νησιά. 

41. Την με αρ. 1067/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ6Φ7Λ7-Υ89) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων 
διαγωνισμού καθώς και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 2/2018 Διακήρυξης για 
την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την 
εκτύπωση ειδών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με Δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας το έτος 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 86.304,02€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 

42. Το με αριθμό 2018-068310 (18-204364-001) αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής προκήρυξης 
(περίληψης) της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

43. Την με αρ. 2/2018 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 18PROC003081027) της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Προμηθειών, η οποία έλαβε ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 57285, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών την Παρασκευή 8-6-2018 και ώρα 10:00πμ και ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών την Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 10:00πμ. 

44. Το με αρ. 1/14-6-2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, γνωμοδότησε για τη ματαίωση του διαγωνισμού ως 
προς το ΤΜΗΜΑ 9 [ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ» ΣΤHΝ ΥΔΡΑ] και το ΤΜΗΜΑ 13 [ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά ….» ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ] του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α) του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α' 
147) και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32, παρ. 2α του ν. 4412/2016 (Α' 147) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία απέβη άγονη 
λόγω απόρριψης των προσφορών που υποβλήθηκαν στα ανωτέρω δύο Τμήματα του διαγωνισμού. 

45. Την με αρ. 1686/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΔΞ7Λ7-ΞΦ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ματαίωση του διαγωνισμού ως 
προς το ΤΜΗΜΑ 9 [ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ» ΣΤHΝ ΥΔΡΑ] και το ΤΜΗΜΑ 13 [ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά ….» ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ] του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α) του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 (Α' 
147) και η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
το άρθρο 32, παρ. 2α του ν. 4412/2016 (Α' 147) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 106 του ίδιου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω 
απόρριψης των προσφορών που υποβλήθηκαν στα ανωτέρω δύο Τμήματα του διαγωνισμού, 
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 χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της αρ. 2/2018 Διακήρυξης, 

 χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.) επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 (Α' 204), όπως ισχύει. 

46. Το γεγονός ότι οι προσφορές που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αρ. 2/2018 Διακήρυξης για τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ 9 και 13 κρίθηκαν μη κατάλληλες. 

47. Την με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 18PROC003310117) 
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την 
επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που 
συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

48. Την με αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης στους 
οικονομικούς φορείς του κάτωθι πίνακα των Τμημάτων 9 και 13 της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΦΜ: 061785992 9 

2 ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΦΜ: 997729832 13 

 

49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 127115/27-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών προς τους ανωτέρω δύο προσωρινούς αναδόχους με το οποίο γνωστοποιήθηκε η υπ’ 
αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής και ζητήθηκε η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

50. Το με αρ. πρωτ. 135034/9-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι 
σφραγισμένοι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι ανωτέρω δύο 
προσωρινοί ανάδοχοι και γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης καθώς και ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση  τους ήτοι η Τετάρτη  11-07-2018  ώρα 10:00πμ.  

51. Το με αρ. πρωτ. οικ. 135532/9-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με τo οποίo γνωστοποιήθηκε στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους η ημερομηνία 
και ώρα της  αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ήτοι η Τετάρτη  11-07-
2018  ώρα 10:00πμ. 

52. Το υπ’ αριθμ. 1/11-7-2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο,  

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο  
 

Στον Πειραιά, σήμερα 11-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 2ος 
όροφος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 484/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΨΜ7Λ7-Π7Θ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου 
της. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1. Βερύκιος Γεράσιμος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Περιβάλλοντος, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής - Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως Πρόεδρος. 

2. Γεροντή Κυριακή, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

3. Αναγνωσταρά Παρασκευή, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

4. Κυρατζόγλου Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Πληροφορικής, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων, ως τακτικό μέλος. 
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Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Γεροντή Κυριακή.   
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλαν δύο 
προσωρινοί ανάδοχοι της αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 
18PROC003310117) Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης,  για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της 
πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με τον Δήμο Ύδρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την 
ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» 
που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έπειτα από την αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και έλεγχος και  αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών τους». 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την με αρ. 2/2018 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 18PROC003081027) ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των 

ορίων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
καθώς και για την εκτύπωση ειδών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με Δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας το 
έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 86.304,02€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 

2. Την με αρ. 1686/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΔΞ7Λ7-ΞΦ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2α του ν. 4412/2016 
(Α' 147) για τα Τμήματα 9 και 13 της ανωτέρω Διακήρυξης. 

3. Την με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 18PROC003310117) 
Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την 
επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που 
συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

4. Την με αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης στους 
οικονομικούς φορείς του κάτωθι πίνακα των Τμημάτων 9 και 13 της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΦΜ: 061785992 9 

2 ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΦΜ: 997729832 13 

 
5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 127115 /27-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα 

Προμηθειών προς τους ανωτέρω δύο προσωρινούς αναδόχους αναφορικά με την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Το με αρ. πρωτ. 135034/9-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι 
σφραγισμένοι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι ανωτέρω δύο 
προσωρινοί ανάδοχοι.  

7. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  
Διαπίστωσε τα εξής: 
Η ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
135034/9-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, ήταν η Τετάρτη 
11-7-2018 και ώρα 10:00π.μ.   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προσκόμισε στην Επιτροπή δύο σφραγισμένους φάκελους που είχαν 
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων από τους ανωτέρω δύο προσωρινούς 
ανάδοχους, οι οποίοι του είχαν διαβιβαστεί με το με αρ. πρωτ. 135034/9-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών. Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι είχαν λάβει τους 
κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου. 

ΑΔΑ: Ψ8ΗΔ7Λ7-ΒΦ5



Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΦΜ: 061785992 130162/2-7-2018 

2 ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΦΜ: 997729832 135034 /9-7-2018 

 
Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι έφεραν εξωτερικά την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», μονογράφτηκαν και στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση τους. 
Μετά την αποσφράγισή τους μονογράφτηκαν τα περιεχόμενά τους ανά σελίδα και η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω δύο προσωρινοί ανάδοχοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. οικ. 127115/27-6-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα Προμηθειών ήταν η  Δευτέρα 9 Ιούλιου 
2018. 
Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 2/2018 
Διακήρυξης με τους οποίους διενεργείται η με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, 
ΑΔΑΜ: 18PROC003310117) Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης, του περιεχομένου του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», που 
προσκόμισαν οι ανωτέρω δύο προσωρινοί ανάδοχοι και συνέταξε τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1, στον οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης. 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗ / 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

ΑΦΜ: 061785992 
9 Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του 
φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» πληρούν 

τους όρους της αρ. 2/2018 
Διακήρυξης. 

2 
ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΑΦΜ: 997729832 
13 Αποδοχή 

Τα περιεχόμενα του 
φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» πληρούν 

τους όρους της αρ. 2/2018 
Διακήρυξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει τα κάτωθι: 
1. Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι κάτωθι δυο προσωρινοί 

ανάδοχοι της με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 
18PROC003310117) Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την επιλογή 
αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που 
συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έπειτα από την αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» - ΑΦΜ: 061785992 

 της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ» - ΑΦΜ: 
997729832 

2.  Την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πρόσκλησης στους κάτωθι αναδόχους 
ανά Τμήμα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ» 
ΣΤHΝ ΥΔΡΑ 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΦΜ: 

061785992 
1.800,00€ 2.232,00€ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=279766&tradingPartnerId=277408&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1889064614&oapc=5&oas=EE1p9OqPJVbpJoH1ZqtGKg..
ΑΔΑ: Ψ8ΗΔ7Λ7-ΒΦ5



ΤΜΗΜΑ 13 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«HMS GLOUCESTER 
77 χρόνια μετά ….» 

ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 

ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΝ – 

ΑΦΜ: 997729832 
2.750,00€ 3.410,00€ 

 
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής 
ακολούθως]. 

  
 Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή τη μη έγκριση του με αρ. 1/2018 Πρακτικού 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι:  
1.  Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι κάτωθι δυο προσωρινοί 
ανάδοχοι της με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 18PROC003310117) 
Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την 
ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έπειτα από 
την αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» - ΑΦΜ: 061785992 

 της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ» - 
ΑΦΜ: 997729832 

2 . Την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πρόσκλησης στους κάτωθι αναδόχους 
ανά Τμήμα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 
9 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ» 
ΣΤHΝ ΥΔΡΑ 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

που   εδρεύει επί 
της οδού Υμηττού 

150 , Αθήνα 
Τ.Κ.:11636  

Α.Φ.Μ.:061785992 
ΔΟΥ: ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

1.800,00€ 2.232,00€ 

ΤΜΗΜΑ 
13 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«HMS 
GLOUCESTER 77 

χρόνια μετά ….» ΣΤΑ 
ΚΥΘΗΡΑ 

ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΝ – 

που εδρεύει επί της 
οδού Ανατολικής 

Ρωμυλίας 61 
Τ.Κ.:16562 

Γλυφάδα Τηλ. – 
Φαξ: 2109625094, 
ΑΦΜ: 997729832 – 
ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

2.750,00€ 3.410,00€ 

 
                                                                                      

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την έγκριση του με αρ. 1/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής και :  
1.  την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι κάτωθι δυο προσωρινοί 
ανάδοχοι της με αρ. πρωτ. οικ. 124046/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8Σ17Λ7-7Β6, ΑΔΑΜ: 18PROC003310117) 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=279766&tradingPartnerId=277408&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1889064614&oapc=5&oas=EE1p9OqPJVbpJoH1ZqtGKg..
ΑΔΑ: Ψ8ΗΔ7Λ7-ΒΦ5



Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την 
ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με το Δήμο Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έπειτα από 
την αρ. 1782/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΩ7Λ7-6ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» - ΑΦΜ: 061785992 

 της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ» - 
ΑΦΜ: 997729832 

2 . την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πρόσκλησης στους κάτωθι αναδόχους 
ανά Τμήμα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 
9 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ» 
ΣΤHΝ ΥΔΡΑ 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

που   εδρεύει επί 
της οδού Υμηττού 

150 , Αθήνα 
Τ.Κ.:11636  

Α.Φ.Μ.:061785992 
ΔΟΥ: ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

1.800,00€ 2.232,00€ 

ΤΜΗΜΑ 
13 

ΗΧΗΤΙΚΗ & 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

«HMS 
GLOUCESTER 77 

χρόνια μετά ….» ΣΤΑ 
ΚΥΘΗΡΑ 

ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΝ – 

που εδρεύει επί της 
οδού Ανατολικής 

Ρωμυλίας 61 
Τ.Κ.:16562 

Γλυφάδα Τηλ. – 
Φαξ: 2109625094, 
ΑΦΜ: 997729832 – 
ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

2.750,00€ 3.410,00€ 

                                                                                     
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικ. Επιτροπής κ.κ. Φωτ. Βρύνα και Αικ. Αδαμοπούλου καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Α. Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα 
 

 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=279766&tradingPartnerId=277408&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1889064614&oapc=5&oas=EE1p9OqPJVbpJoH1ZqtGKg..
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