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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 496/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 27ο 
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, παρ. 
2.β.γγ του Ν. 4412/2016), για την κάλυψη αμοιβών ηθοποιών, τεχνικών και δωρεάν εισόδου 100 
θέσεων από την Περιφέρεια Αττικής, έξι θεατρικών παραστάσεων, με τίτλο «Κλυταιμνήστρα;» 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 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 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 . 
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2. Το άρθρο 68 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. 

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 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). 

6. Την υπ’.αρ. 349/ 29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019». 

7. Την  αρ. πρωτ. 111063/35236/2.1.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019. 

8. Το με αρ. πρωτ. οικ. 28084/29-01-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού το οποίο διαβιβάζει την υπ’αρ. 4/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΚ7Λ7-Α6Ν) απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού για «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2019 της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών». 

9. Η  Κλυταιμνήστρα του σπουδαίου συγγραφέα/μεταφραστή Ανδρέα Στάικου, είναι μια 
περιπέτεια και ένα ξεφάντωμα του λόγου. Οι δύο ηρωίδες του, Κλυταιμνήστρα και Ηλέκτρα, 
επιστρέφουν για να ξεκαθαρίσουν παλιούς  

10. λογαριασμούς. Ένας νεκρός πατέρας, ένας ωραίος εραστής, ένας αρχαίος φόνος, μια 
μεγαλειώδης εκδίκηση, μια ασίγαστη ζήλια. Δύο πλανόδιες θεατρίνες, απομεινάρια ενός 
θιάσου που χάθηκε μέσα στο χρόνο, αστείες, σπαρακτικές και αμετανόητες, αυτοσχεδιάζουν 
ασταμάτητα πάνω στο ίδιο θέμα αναζητώντας τις τραγικές ηρωίδες. 

11. Με πρόσχημα τον αρχετυπικό μύθο, αρθρώνουν τον δικό τους περιπετειώδη λόγο, 
δυναμιτίζοντας την αλήθεια, υποσκάπτοντας το ψέμα, χτίζοντας τους ρόλους τους ενώ 
ταυτόχρονα τους γκρεμίζουν, και δημιουργώντας συνεχώς κορυφώσεις και φινάλε, για να τα 
ανατρέψουν όλα αυτοστιγμής ώστε να ξεκινήσουν, πάλι από την αρχή. 

12. Το εκτιμώμενο κόστος διοργάνωσης για έξι παραστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 8.928 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αφορά στην κάλυψη των αμοιβών ηθοποιών και 
τεχνικών του έργου καθώς και στην κάλυψη δωρεάν εισόδου 100 θέσεων του θεατρικού 
χώρου που θα φιλοξενήσει τις παραστάσεις (100 θέσεις επί 6 παραστάσεις). Επίσης δεν 
απαιτούνται πνευματικά δικαιώματα. 

13. 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. 

14. Την με αρ. 463/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΓΑ7Λ7-9Κ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 119.028,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών για το έτος 2019».  

15. Την με  αρ.54948/21-02-2019 (ΑΔΑ: 7Ν637Λ7-7ΚΘ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) ποσού 119.028,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1687 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. 

16. 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)». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τη: 

Λήψη απόφασης για  διενέργεια διαπραγμάτευσης με την εταιρεία «Αιτία Τέχνης Διθύραμβος-, 
Αστική μη Κερδοσκοπική», Λητούς 6, Μαρούσι, ΔΟΥ  Αμαρουσίου με ΑΦΜ: 997255007, χωρίς 
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δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, παρ.2β.γγ του Ν.4412/2016), για την κάλυψη από την 
Περιφέρεια Αττικής αμοιβών ηθοποιών- τεχνικών καθώς και την δωρεάν είσοδο για έξι θεατρικές 
παραστάσεις (100 θέσεις επί 6 παραστάσεις) που θα υλοποιηθούν από την Τρίτη 5 έως και την 
Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 με τίτλο «Κλυταιμνήστρα;» στο Θέατρο Διθύραμβος Αμαρουσίου, 
συνολικού ποσού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας. 
 

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

 
 

Την προσφυγή στη διενέργεια διαπραγμάτευσης με την εταιρεία «Αιτία Τέχνης Διθύραμβος-, 
Αστική μη Κερδοσκοπική», Λητούς 6, Μαρούσι, ΔΟΥ  Αμαρουσίου με ΑΦΜ: 997255007, χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, παρ.2β.γγ του Ν.4412/2016), για την κάλυψη από την 
Περιφέρεια Αττικής αμοιβών ηθοποιών- τεχνικών καθώς και την δωρεάν είσοδο για έξι θεατρικές 
παραστάσεις (100 θέσεις επί 6 παραστάσεις) που θα υλοποιηθούν από την Τρίτη 5 έως και την 
Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 με τίτλο «Κλυταιμνήστρα;» στο Θέατρο Διθύραμβος Αμαρουσίου, 
συνολικού ποσού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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