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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 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2084/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, 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. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 
 

Θέμα 52ο  
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για υπηρεσίες εστίασης για την εκδήλωση που θα αφορά 
στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό 
Κράτος (Σεπτέμβριος 2018), συνολικής αξίας 1000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 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 στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 
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66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2018» . 

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

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ’ αρ. 52/2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού με την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκδηλώσεων για Ημέρες Μνήμης Γενοκτονιών 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 264003/20.12.2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση. 

13. το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 246705/20.12.2017 έγγραφο του αυτοτελούς γραφείου Δημοσίων 
Σχέσεων με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι προδιαγραφές των εκδηλώσεων για τις Ημέρες 
Μνήμης Γενοκτονιών 2018. 

14. Την υπ’ αρ. 163/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 18.004,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
υλοποίηση εκδηλώσεων για τις Γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
για το έτος 2018» (ΑΔΑ: 66Σ07Λ7-1Δ6). 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 40847/26.02.2018 ηλεκτρονικό έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού σύμφωνα με το οποίο :«….. σε συνέχεια της απόφασης 52/2017 της Επιτροπής 
Πολιτισμού με θέμα : Έγκριση σκοπιμότητας εκδηλώσεων για Ημέρες Μνήμης Γενοκτονιών 
2018 ως προς τη δεύτερη εκδήλωση 2.Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την 
Τουρκία, το 1915, σας ενημερώνουμε ότι η μοναδική αίθουσα που συνάδει με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχει αποστείλει η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι το θέατρο Παλλάς και σύμφωνα με την περσινή μας 
εμπειρία . 
Ενοικίαση αίθουσας για την κεντρική πολιτική εκδήλωση .  
Η αίθουσα θα πρέπει να είναι:  
• Χωρητικότητας 1100-1200 ατόμων  
• Να βρίσκεται σε ακτίνα έως 300 (τριακοσίων) μέτρων από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη  
• Να διαθέτει πλήρη και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα ( βίντεο προβολέα, μικροφωνική και 
μεγαφωνική εγκατάσταση για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης).  
• Να διαθέτει δυνατότητες σκηνικής παρουσίας (μεγάλη σκηνή, παρασκήνια, κουρτίνα, 
φωτισμός σκηνής και προβολείς, κλπ.) 
• Να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό (ηλεκτρολόγο, υπεύθυνο φωτισμού, υπεύθυνο σκηνής, 
ταξιθέτριες, κλπ.) 
• Να παρέχει ειδικό απομονωμένο χώρο με οπτική επαφή στη σκηνή για την τοποθέτηση 
μεταφραστικού κουβούκλιου ή την διενέργεια μετάφρασης από τον χώρο αυτόν  
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.» 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 63236/28-03-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΝΛΖ7Λ7-24Ε 
και ΑΔΑΜ : 18REQ002873699). 
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17. Την υπ’ αριθ. 500/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ: Ω04Γ7Λ7-Υ2Γ). 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 68397/04.04.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
19. Την υπ’ αρ. 1006/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε ο 

προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού. 
20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 70946/02.05.2018 γνωστοποίηση απόφασης και προσκόμισης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
21. Τον υπ’ αρ. πρωτ. 87915/08.05.2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 

PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ. 
22. Τον υπ’ αρ. πρωτ. 92016/14.05.2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 

ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
23. Το υπ΄ αρ. 18/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο: 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την υλοποίηση εκδηλώσεων για τις Γενοκτονίες Ποντίων και Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 9.200,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, των εταιρειών:  

1. «PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΚΥΜΑ/ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (αρ. πρωτ. 
87227/07.05.2018) και 

2.«ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» (αρ. πρωτ. 87915/08.05.2018). 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των ανωτέρω εταιρειών κατατέθηκαν σε σφραγισμένο 
φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών – Προμηθειών και η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού 
τα μονόγραψε, προχώρησε στον έλεγχό τους, ήτοι: 

1. «PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΚΥΜΑ/ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 Φορολογική ενημερότητα 
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί στην επιχείρηση κανένα πρόστιμο από την 

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων καθ’ όλη τη δεκαετή λειτουργία της. 
 

2. «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»: 
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 Φορολογική ενημερότητα 
 Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι στην εν λόγω εταιρία δεν έχει 

επιβληθεί ποτέ πρόστιμο σχετικό με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας (σε θέση 
του πιστοποιητικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του ν. 
4412/2016). 

 
Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά και έκρινε ότι είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης.  

 
Συνεπώς, γνωμοδοτεί για την οριστική κατακύρωση της ομάδας Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στην επιχείρηση 
«PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΚΥΜΑ/ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» και των ομάδων Β: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ και Γ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ στην 
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επιχείρηση «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ». 
 
24. Το γεγονός ότι η εταιρεία PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ δεν κατέθεσε Ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου ότι στην εν λόγω εταιρία δεν έχει επιβληθεί ποτέ πρόστιμο σχετικό με την 
παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας (σε θέση του πιστοποιητικού της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του ν. 4412/2016) και την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 68397/04.04.2018 
Διακήρυξη αλλά μία υπεύθυνη δήλωση . 

25. Την υπ’ αρ. 1311/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
εκδηλώσεων για τις γενοκτονίες Ποντίων και Ελλήνων Μικράς Ασίας για το έτος 2018, 
συνολικού προϋπολογισμού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

26. το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό για την ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΣΤΙΑΣΗ. 

27. Το άρθρο 32, παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο : «Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι 
της σύμβασης». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται  

στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 
 
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για υπηρεσίες εστίασης για την εκδήλωση που θα αφορά 
στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό 
Κράτος (Σεπτέμβριος 2018), συνολικής αξίας 1000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, σε επόμενη 
συνεδρίαση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2.α του Ν. 4412/2016, για υπηρεσίες εστίασης για την 
εκδήλωση που θα αφορά στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (Σεπτέμβριος 2018), συνολικής αξίας 1000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη 
συνεδρίασή της. 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Μπαλού Α. δηλώνει λευκό 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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