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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 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3559/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, 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. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 9ο  

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την  κάλυψη καλλιτεχνικών-
τεχνικών αμοιβών (και της ηχητικής κάλυψης) από την Περιφέρεια Αττικής  της μουσικής 
εκδήλωσης-αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι, με τίτλο «93 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις», που θα 
διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφισιάς  τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018. 
 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Βρύνα Φωτεινή  
 
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 από 3-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη : 
 

 Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στοιχείο Η’, περίπτωση 12 . 

 Το άρθρο 70 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής που 
αναφέρεται στην αρμοδιότητα αυτής για  προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με την 
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παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, διατήρηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωνμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

 Το Ν. 4270/2014 περί «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

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

 Το με αρ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. 

 Την με αρ. οικ. 14027/20-01-17 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Τροποποίηση-
συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 8840/13.1.2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) απόφασης της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 97/τ.Β’/23.01.2017). 

 Την υπ’αρ. 8/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΑ27Λ7-Ψ7Χ)  απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού για 
«Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το 
2018». 

 
 

 Την υπ.αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού (ΑΔΑ: 6ΨΙΘ7Λ7-7ΦΒ) με 
θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού στο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Βορείου Τομέα 2018». 

 Το με αρ. πρωτ. οικ.221992/9-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού το οποίο διαβιβάζει την υπ’ αρ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού (έγκριση τροποποίησης της 8/2018 απόφασής της). 

 Το με αρ.πρωτ.οικ.301/9-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Π.Ε. 
Βόρειου τομέα Αθηνών με το οποίο διαβιβάζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μουσική 
εκδήλωση «93 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις». 

 Με αφορμή την επέτειο των 93 ετών από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι στις 23 
Οκτωβρίου 2018, 1925-2018, η μουσική εκδήλωση θα έχει τον τίτλο “93 χρόνια Μάνος 
Χατζιδάκις” και διάρκεια μιας ώρας.  Θα ακουστούν στο πιάνο,  γνωστά θέματα από τα 
εμπορικά του τραγούδια, τα πιανιστικά του καθώς και τα ορχηστρικά του, από την πιανίστα 
Μέμα Χαλιώτη.  Θα συμπράξει η  Μεσόφωνος Βάγια Κωφού. Παράλληλα με το μουσικό 
μέρος θα προβληθούν αποσπάσματα από τη μουσική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του 
Μάνου, καθώς και από ταινίες στις οποίες παίχτηκαν τα τραγούδια του και φωτογραφίες 
από τη ζωή του και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες. 

 Την με αρ. πρωτ. 3350/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠ7Λ7Λ7-928) με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  κάλυψη από την Περιφέρεια Αττικής: α) 
μουσικής εκδήλωσης-αφιερώματος στο Μάνο Χατζηδάκη, ποσού 4.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
β) μουσικοχορευτικής χριστουγεννιάτικης παράστασης, με τίτλο «Το μυστικό της αγάπης», 
ποσού 1.860,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Την υπ’ αριθ. Α/Α 3330, αρ. πρωτ. 232242/21-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η 
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 
(ΑΔΑ: ΨΤΝΑ7Λ7-ΤΡΞ) με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 6.360,00€, στον ΚΑΕ 0844 « 
Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», του Ε.Φ. 02.072 του 
ισχύοντος προϋπολογισμού οικ έτους 2018. 

 Η δαπάνη αυτή,  εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας, ως συνδεόμενη με την 
προβολή της,  αλλά και ως προάγουσα γενικότερα τα πνευματικά και κοινωνικά 
συμφέροντα των πολιτών της βάσει όσων προαναφέρθηκαν και είναι πλήρως λειτουργική 
γι αυτήν. 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση»,παρ. 2 στοιχείο β, 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)». 

 Την με αρ.    3475/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΡ2Ε7Λ7-1ΒΦ) με 
την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με τον Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο του Ιωάννη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2.β.  του Ν. 4412/2016), την 
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ, με τον Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο του Ιωάννη νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ -Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία», Κυνισκάς 15, 11636 Αθήνα, ΑΦΜ.090275250, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών για την κάλυψη από την 
Περιφέρεια Αττικής καλλιτεχνικών αμοιβών, τεχνικών (και της ηχητικής κάλυψης) της μουσικής 
εκδήλωσης «93 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης» που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Κηφισιάς  τη Δευτέρα  10 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της μουσικής εκδήλωσης, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την ανάθεση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2.β.  του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», Κυνισκάς 15, 11636 Αθήνα, 
ΑΦΜ.090275250, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών για την κάλυψη από την Περιφέρεια Αττικής καλλιτεχνικών 
αμοιβών, τεχνικών (και της ηχητικής κάλυψης) της μουσικής εκδήλωσης «93 χρόνια Μάνος 
Χατζηδάκης» που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφισιάς,  τη Δευτέρα  10 
Δεκεμβρίου 2018, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: 4.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της μουσικής εκδήλωσης, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων. Καράμπελας δηλώνει λευκό. 
 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία  
Καράμπελας Κωνσταντίνος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
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