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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1075/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 67ο  

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της υλοποίησης 10 παραστάσεων με θέμα το 
bulling σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 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: 
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1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. 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. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) 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. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

5. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

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

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα : «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

11. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 . 

12. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019 Αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.  

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 50513/18.02.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτισμού 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 19/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 
Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία: «Τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα bullingέχει αυξηθεί σε 
όλες τις γειτονίες και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αντιλαμβανόμενοι την αύξηση τέτοιων 
συμπεριφορών, προτιθέμεθα να στηρίξουμε  ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
ευαισθητοποιεί τα παιδιά σε τέσσερις βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, 
όπως προκύπτουν από τους χαρακτήρες και τις ιστορίες του βιβλίου αντιbulling, του 
βραβευμένου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συγγραφέα Νίκου Μιχαλόπουλου με 
τίτλο ‘’ΘΕΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ;’’ ….όμως όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι.. Με 
συμβολικό τρόπο οι συμμετέχοντες εντάσσονται στη διαδικασία να αισθανθούν και να 
συλλογιστούν τα βαθύτερα αίτια μιας κατάστασης χωρίς να εστιάζουν μονάχα στο αποτέλεσμά 
της.  
Με τη δύναμη του θεάτρου και ιδιαίτερα του θεατρικού παιχνιδιού έχουμε την ευκαιρία να 
κάνουμε ένα βήμα μπροστά στη θεατρική τέχνη και μέσα από πολλαπλές τεχνικές και 
συμβολικά παιχνίδια να φυτέψουμε θετικούς σπόρους στα παιδιά, ώστε να καλλιεργήσουμε ένα 
κλίμα αποδοχής σε μια κοινωνία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Το κόστος για την 
πραγματοποίηση 10 παραστάσεων σε γυμνάσια και λύκεια  της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται 
στο ποσό των 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 και συγκεκριμένα των διατάξεων 13 και 14 και 
δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε μια υπερτοπική διοργάνωση που προάγει τα οικονομικά και 
πνευματικά συμφέροντα των πολιτών και αναλογιζόμενοι την αναγκαιότητα για στήριξη τέτοιων 
θεσμών διαμεσολάβησης, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να επιμορφώνονται, να 
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εκπαιδεύονται και να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων 
περιστατικών. 
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση του ποσού των 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. από τον 
ΚΑΕ 0844 για την υλοποίηση 10 παραστάσεων μέχρι το τέλος του 2019 σε γυμνάσια και λύκεια 
της Περιφέρειας Αττικής». 

14. Την υπ’ αρ. 635/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
για την υλοποίηση 10 παραστάσεων με θέμα το bulling σε Γυμνάσια και Λύκεια της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΓΖΗ7Λ7-4ΚΓ). 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 78797/19-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΞ737Λ7-ΠΕ0 
και ΑΔΑΜ : 19REQ004634310). 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 52593/02-04-2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την 
υλοποίηση των παραστάσεων. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 95837/04.04.2019 οικονομική προσφορά της ΑΜΚΕ ΧΡΟΝΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ η οποία ανέρχεται στο ύψος των 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 

 
Την ανάθεση στην ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΧΡΟΝΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (Ανταίου 59, Τ.Κ. 
11146, Γαλάτσι, ΑΦΜ 997537232 & ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, τηλ. 210 2922057) της υλοποίησης 10 
παραστάσεων με θέμα το bulling σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής και στο ύψος της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 95837/04.04.2019 οικονομική της προσφορά, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844 του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού Έτους 2019. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Την ανάθεση στην ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΧΡΟΝΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (Ανταίου 59, Τ.Κ. 
11146, Γαλάτσι, ΑΦΜ 997537232 & ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, τηλ. 210 2922057) της υλοποίησης 10 
παραστάσεων με θέμα το bulling σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής και στο ύψος της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 95837/04.04.2019 οικονομική της προσφορά, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844 του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού Έτους 2019. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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