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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3681/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 24ο  

Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης που 
συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια». 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
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 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

ΑΔΑ: ΩΨΖ27Λ7-6Χ3



 

 2 

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. Τον Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/τ. Α) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», όπως τροποποιήθηκε. 

11. Τον Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/τ. Α) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις 
μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
13. 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. 

14. 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. 

15. 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.  

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

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

18. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄) 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». 

19. 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 αναφέρονταν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα συνδιοργάνωνε η 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας και ειδικότερα η 
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, η οποία θα λάμβανε χώρα τέλος Ιουνίου, με 
προτεινόμενο ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας που αφορούσε σε καλλιτεχνική αμοιβή έως 
20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια».  

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

21. 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 
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της χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2018, συνολικού ύψους 148.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». 

22. 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. 

23. Το με αρ. πρωτ. οικ. 97813/21-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε πρόταση της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΒΑΛΑΣΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για μουσική εκδήλωση με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές 
επιτελείο μουσικών και τεχνικών στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2018» στην 
Ύδρα την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και μας ζητούσε να προβούμε στις απαιτούμενες 
ενέργειες.  

24. 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». 

25. Τη με αρ. 1508/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΙΞ97Λ7-ΗΤΝ), 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 συνδιοργάνωσε η 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 22 
Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια». 

26. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 112274/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς την 
ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ TOY ΧΡΗΣΤΟΥ, για να προσέλθει ο 
νόμιμος εκπρόσωπός της στην ως άνω αναφερόμενη διαδικασία την Τρίτη 12-06-2018. 

27. Την από 12-06-2018 προσφορά κατόπιν διαπραγμάτευσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την 
οποία η εταιρεία στην οποία θα αποδίδονταν τα πνευματικά δικαιώματα ήταν η Α.Ε.Π.Ι. (νυν 
Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων- Ε.Υ.Ε.Δ. (αρ. 51Α Ν. 4481/2017) του 
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

28. Τη με αρ. 1579/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά 
με διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β 
περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης που θα 
συνδιοργάνωνε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας 
την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια» (AΔΑ: 
6ΞΗΓ7Λ7-ΤΝ5 & ΑΔΑΜ: 18AWRD003269780), με την οποία αποφασίστηκε α) η ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016, στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ TOY 
ΧΡΗΣΤΟΥ, που εδρεύει επί των οδών Γρ. Λαμπράκη & Σωράνου στη Λάρισα (τηλ.: 2410-
610170, Τ. Κ. 41447), με Α.Φ.Μ.131176619 και ΔΟΥ Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, της πραγματοποίησης 
μουσικής εκδήλωσης με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές επιτελείο μουσικών και τεχνικών 
στην Ύδρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, για τα «Μιαούλεια 2018», στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς των 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και β) η μη 
ανάκληση του υπολειπόμενου προϋπολογιζόμενου ποσού, ύψους 1.000,00€, 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). 

29. Το με αρ. πρωτ. οικ. 118449/15-06-2018 έγγραφό μας περί ανακοίνωσης απόφασης ανάθεσης 
της προαναφερόμενης μουσικής εκδήλωσης. 

30. Τη με αρ. 26/2018 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ατομικής επιχείρησης με 
την επωνυμία ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ TOY ΧΡΗΣΤΟΥ αναφορικά με την πραγματοποίηση 
μουσικής εκδήλωσης που θα συνδιοργάνωνε η Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον 
Δήμο Ύδρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα «Μιαούλεια 2018» (ΑΔΑΜ: 
18SYMV003286838). 

31. 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 

ΑΔΑ: ΩΨΖ27Λ7-6Χ3



 

 4 

(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). 

32. 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). 

33. Τα από 8-06-2018 και 15-06-2018 ερωτήματά μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις διαδικασίες σχετικά με την 
απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων. 

34. Το από 18-06-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην 
Υπηρεσία μας 118860/18-06-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων-
Ε.Υ.Ε.Δ. ότι βρισκόταν στο στάδιο εφαρμογής της διάταξης του αρ. 51Α του Ν. 4481/2017 και 
ότι θα επικοινωνούσε μαζί μας μετά την ομαλοποίηση της λειτουργίας της.  

35. Το με αρ. πρωτ. οικ. 182526/25-09-2018 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης 
Διαχείρισης Δικαιωμάτων-Ε.Υ.Ε.Δ. (αρ. 51Α Ν. 4481/2017) του Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας για πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων. 

36. Το από 27-09-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων- 
      Ε.Υ.Ε.Δ. (αρ. 51Α Ν. 4481/2017) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (αρ. πρωτ. 
      εισερχομένου στην Υπηρεσία μας 192117/04-10-2018), με το οποίο  μάς ζήτησε τις 
      λίστες των έργων που εκτελέσθηκαν δημόσια στις συναυλίες που συνδιοργάνωσε η 
      Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με Δήμους της χωρικής  
      αρμοδιότητάς της, προκειμένου να υπολογίσει τα δικαιώματα του εκπροσωπούμενου  
      από την ΕΥΕΔ ρεπερτορίου. 
37. Το με αρ. πρωτ. 192117/05-10-2018 έγγραφό μας σχετικά με το ρεπερτόριο των μουσικών  

εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  με το οποίο 
ζητήσαμε να μας αποσταλούν άμεσα οι λίστες των έργων που εκτελέσθηκαν δημόσια στις 
εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με 
Δήμους της χωρικής αρμοδιότητάς της, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην πληρωμή 
των πνευματικών δικαιωμάτων. 

38. Την από 10-10-2018 επιστολή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης δημιουργών μουσικών 
έργων – συνθετών & στιχουργών –και δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας 199260/12-10-2018 και η από 
15-10-2018 ορθή επανάληψή του), με το οποίο ζητούσε στοιχεία για το ρεπερτόριο (playlist) 
των συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν. 

39. Τη με αρ. 2170/06-03-2003 απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού περί χορήγησης έγκρισης 
λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-Η 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΦΕΚ 323/τ. 
Β). 

40. Το με αρ. πρωτ. 198481/12-10-2018 έγγραφο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
το ρεπερτόριο της συναυλίας με τη Μελίνα Ασλανίδου. 

41. Το με αρ. πρωτ. 206805/23-10-2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΕΔ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
σχετικά με την αποστολή ρεπερτορίου μουσικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

42. Τα με αρ. πρωτ. 222417/09-11-2018 και 227009/15-11-2018 έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας-Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης 
Δικαιωμάτων-Ε.Υ.Ε.Δ. (αρ. 51Α Ν. 4481/2017 ), με τα οποία μας γνωρίζει ότι τα πνευματικά 
δικαιώματα για τη χρήση και εκμετάλλευση του εκπροσωπούμενου από την ΕΥΕΔ μουσικού 
ρεπερτορίου (σε ποσοστό 3,38%) για τη συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές 
επιτελείο μουσικών και τεχνικών στην Ύδρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, ανέρχονται στο 
ποσό των 517,90€ χωρίς ΦΠΑ και 642,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

43. Τα με αρ. πρωτ. 232556/21-11-2018 και 236094/26-11-2018 έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης δημιουργών μουσικών έργων – 
συνθετών & στιχουργών –και δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, με τα οποία μας γνωρίζει ότι τα ποσά που προκύπτουν για την εξόφληση 
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των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων (εκπροσώπηση 29,81%, ποσοστό 
τιμολόγησης 1,50%) για τη συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές επιτελείο μουσικών 
και τεχνικών στην Ύδρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, ανέρχονται στο ποσό των 229,84€ 
χωρίς ΦΠΑ και 285,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

44. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των 927,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την απόδοση 
των πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με τη συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές 
επιτελείο μουσικών και τεχνικών στην Ύδρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, δεν υπερβαίνει 
το υπολειπόμενο με την αρ. 1579/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής ποσό για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων ούτε το 5% επί των εξόδων 
(αφαιρουμένου του ΦΠΑ), όπως προκύπτει από την αντίστοιχη προσφορά του αναδόχου, ήτοι 
15.322,58€ (στο ποσό αυτό προστίθεται και ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί). 

45. Το Αμοιβολόγιο, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Π.Ι.) στη διαδρομή https://opi.gr −> ΟΣΔ −> Αμοιβολόγια ΟΣΔ −> 2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
−>  Αμοιβολόγιο 2018 Γενικό −> Κεφ. Ε Συναυλίες καθώς και στη διαδρομή https://opi.gr 
−> ΟΣΔ −> Αμοιβολόγια ΟΣΔ −>3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-Ε.Υ.Ε.Δ. −>Αμοιβολόγιο-Συναυλίες για δημόσιους φορείς ως 
διοργανωτές συναυλιών υπολογίζεται σε ποσοστό 5%, βάσει εκπροσωπουμένου 
ρεπερτορίου, επί των εξόδων (αφαιρουμένου του ΦΠΑ), όπως προκύπτει από την αντίστοιχη 
προσφορά του αναδόχου (στο ποσό αυτό προστίθεται ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με 
την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές επιτελείο 
μουσικών και τεχνικών στην Ύδρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, για τα «Μιαούλεια 2018» στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας ως εξής: 
1. ποσό 517,90€ χωρίς ΦΠΑ και 642,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-Ε.Υ.Ε.Δ., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδό Σάμου αρ. 53, 
Τ. Κ. 15125, με ΑΦΜ  090269716 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 2110161000), το οποίο προκύπτει: 

 (15.322,58 χ 3,38%) + 24% = 642,20€ 
 

2. Ποσό 229,84€ χωρίς ΦΠΑ και 285,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ "Η 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 3, Τ. Κ. 10564, με ΑΦΜ  9999538617 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 
2103215278 το οποίο προκύπτει: 

 (15.322,58 χ 1,50%) + 24% = 285,00€. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με την πραγματοποίηση μουσικής 
εκδήλωσης με τη Μελίνα Ασλανίδου και 11μελές επιτελείο μουσικών και τεχνικών στην Ύδρα, την 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, για τα «Μιαούλεια 2018» στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας 
ως εξής: 
1. ποσό 517,90€ χωρίς ΦΠΑ και 642,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-Ε.Υ.Ε.Δ., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδό Σάμου αρ. 53, 
Τ. Κ. 15125, με ΑΦΜ  090269716 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 2110161000), το οποίο προκύπτει: 

 (15.322,58 χ 3,38%) + 24% = 642,20€ 
 

2. ποσό 229,84€ χωρίς ΦΠΑ και 285,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ "Η 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει 

https://opi.gr/
https://opi.gr/
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στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 3, Τ. Κ. 10564, με ΑΦΜ  9999538617 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 
2103215278 το οποίο προκύπτει: 

 (15.322,58 χ 1,50%) + 24% = 285,00€. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
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