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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. 3560/2018 
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 10ο  

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κάλυψη από την 
Περιφέρεια Αττικής, της μουσικοχορευτικής χριστουγεννιάτικης παράστασης για τα παιδιά, σε τρία 
(3) Δημοτικά σχολεία της Π.Ε.Β.Τ.Α., με τίτλο «Το μυστικό της αγάπης».  
 
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  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Κική Αυγουστάτου, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας 
«Θέατρο Κηφισιάς-Αστική μη Κερδοσκοπική. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη : 
1. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στοιχείο Η’, περίπτωση 12 . 
2. Το άρθρο 70 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρεται 

στην αρμοδιότητα αυτής για  προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή 
πολιτιστικών υπηρεσιών, διατήρηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

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

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

5. 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». 

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

7. 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). 

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

9. Την υπ’ αρ.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 Αθηνών». 

10. Το με α.π. οικ.221992/9.11.2018 Διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της 
υπ’ αρ.55/2018 απόφασης της Ο.Ε. 

11. Την  υπ’ αρ.3350/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠ7Λ7Λ7-928 & 
ΑΔΑΜ:18REQ004043522) με θέμα: «’Εγκριση δαπάνης & 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 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ». 

12. Την υπ’ αρ. Α/Α/3330, αρ.πρ.232242/21.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση 
της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:ΨΤΝΑ7Λ7-ΤΡΞ & ΑΔΑΜ: 18REQ004044178) 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. 

13. Το με αρ. πρωτ. οικ. 300/09-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  με το οποίο 
ενημερώνει για τις τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος της εκδήλωσης. 

14. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται τρεις μουσικό-χορευτικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις του 
θεατρικού έργου “Το μυστικό της αγάπης” σε 3 δημοτικά σχολεία σε Δήμους της ΠΕΒΤΑ και 
συγκεκριμένα στους Δήμους Αμαρουσίου και Κηφισιάς , συνολικής δαπάνης 1.860 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Το έργο αφορά μια μουσική-χορευτική χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά του δημοτικού 
σχολείου με το έργο “Το μυστικό της αγάπης”, σε σκηνοθεσία της Κικής Αυγουστάτου. 
μουσική : Γιώργος Αυγουστάτος , χορογραφίες : Άννα Ανυφαντάκη , σκηνογραφίες: Μαρία 
Ποθητού , κατασκευές κοστουμιών- καπέλα: Χλουβεράκη Ευδοκία. Παίζουν, χορεύουν, 
τραγουδούν, αυτοσχεδιάζουν, μεταμφιέζονται  οι: Πέτρος Δουρδουμπάκης, Μαρίνα Τσουμπρή, 
Κική  Αυγουστάτου. 
Το έργο μιλάει για την ΑΓΑΠΗ για την ΕΙΡΗΝΗ, για τη ΦΙΛΙΑ, αξίες διαχρονικές και 
πανανθρώπινες!!! Τα εντυπωσιακά κοστούμια, τα καπέλα, η πρωτότυπη μουσική, τα 
χαριτωμένα τραγούδια, οι εμπνευσμένες χορογραφίες, εντυπωσιάζουν τους μικρούς θεατές, 
τους ψυχαγωγούν ενώ ταυτόχρονα τους διασκεδάζουν!!! Η κυρία «Βασιλόπιτα» , και το 
σοκολατένιο «Τσουρέκι» μαλώνουν για το πιο αγαπάνε περισσότερο τα παιδιά!!! Το «Αστέρι» 
όμως των Χριστουγέννων που φωτίζει με το φως της αγάπης όλο τον κόσμο, θέλει να τους 
δώσει ένα μάθημα αγάπης… και τα στέλνει στον Αη Βασίλη…στην παγωμένη Φιλανδία, για να 
τους δώσει τη λύση!!! Μετά από  πολλές δυσκολίες και εμπόδια , και πριν φτάσουν… στον Αη 
Βασίλη  τους αποκαλύπτεται…  το μυστικό, της συμφιλίωσης ,  της αγάπης και της ειρήνης  και   
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πείθονται  να φιλιώσουν….όπως πρέπει να κάνουν και οι άνθρωποι …για να είναι όλοι 
χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι!! 
Το κόστος των 3 παραστάσεων ανέρχεται σε 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & η 
δαπάνη καλύπτει τις αμοιβές ηθοποιών & σκηνοθέτη.Το τιμολόγιο θα κοπεί στην εταιρεία 
«Θέατρο Κηφισίας» (Αστική μη κερδοσκοπική, Φραγκοπούλου 31, Κηφισιά, ΑΦΜ 090358608, 
ΔΥΟ Κηφισιάς) με νόμιμο εκπρόσωπο την κ.Κική Αυγουστάτου. 

15. 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. 

16. Το α.π.238126/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕΒΤΑ στις 28.11.2018 & το οποίο μας γνωρίζει ότι οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θα 
γίνουν στα σχολεία 1.11ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, ημερομηνία 19.12.2018 και ώρα 
10.00 πμ & 12.00πμ.(δύο παραστάσεις) & 2.8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, ημερομηνία 
20.12.2018 και ώρα 10.00 πμ. 

17. 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)». 

18. Την υπ’ αρ.  3480/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΩ27Λ7-85Ν), με την 
οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε 
επόμενη συνεδρίαση, με την Κική Αυγουστάτου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Θέατρο 
Κηφισιάς-Αστική μη Κερδοσκοπική». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, την Τρίτη  4/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2.β. του Ν.4412/2016) με την Κική Αυγουστάτου, νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας «Θέατρο Κηφισιάς-Αστική μη Κερδοσκοπική», Φραγκοπούλου 31, Κηφισιά, ΔΟΥ  
Κηφισιάς με ΑΦΜ: 090358608, , για την κάλυψη από την Περιφέρεια Αττικής, της 
μουσικοχορευτικής χριστουγεννιάτικης παράστασης για τα παιδιά με τίτλο «Μυστικό της Αγάπης»  
σε τρία (3) Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε.Β.Τ.Α. { 11ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, ημερομηνία 
19.12.2018 και ώρα 10.00 πμ & 12.00πμ.(δύο παραστάσεις) & 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, 
ημερομηνία 20.12.2018 και ώρα 10.00 πμ.) συνολικού ποσού 1.860,00€ , συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ . 
Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της εκδήλωσης, τα αποτελέσματα της διαδικασίας  
ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής. 
 

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

 

Την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, κατά το άρθρο 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016, με την 
Κική Αυγουστάτου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Θέατρο Κηφισιάς-Αστική μη 
Κερδοσκοπική», Φραγκοπούλου 31, Κηφισιά, ΔΟΥ Κηφισιάς με ΑΦΜ: 090358608, για την κάλυψη 
από την Περιφέρεια Αττικής, της μουσικοχορευτικής χριστουγεννιάτικης παράστασης για τα παιδιά 
με τίτλο «Μυστικό της Αγάπης» σε τρία (3) Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε.Β.Τ.Α. {11ο & 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Αμαρουσίου, ημερομηνία 19.12.2018 και ώρα 10.00 πμ & 12.00πμ.(δύο παραστάσεις) & 
8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, ημερομηνία 20.12.2018 και ώρα 10.00 πμ.) στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 1.860,00€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας της εκδήλωσης, τα αποτελέσματα της διαδικασίας  
ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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