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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 26η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1302/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 184287 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-05-2019. 
 
Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.  

Θέμα 5ο  

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την  κάλυψη από την Περιφέρεια 
Αττικής, για έξι (6) θεατρικές παραστάσεις  του θεατρικού έργου «Η βαλίτσα του Χανς»  σε 6 
Δημοτικά Σχολεία σε Δήμους της ΠΕΒΤΑ και συγκεκριμένα στους Δήμους της Αγ. Παρασκευής, 
Μεταμόρφωσης και Βριλησσίων 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσουπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

 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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 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 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (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’ αρ. 349/ 29 -11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: « Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 

 Την  Α.Π.11063/35236/2.1.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία 
επικυρώνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

 Την αρ.49410/25.2.2019 (ΦΕΚ680/Τ.Β΄/28.2.2019) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
«Τροποποίηση-Συμπλήρωση της 130459/2.7.2018(ΦΕΚ 2780/Β΄/12-7-2018) απόφασης 
της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με  την αριθμ.222410/9.11.2018 
(ΦΕΚ5208/Β΄) όμοια». 

 Την υπ’αρ.36/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού με Θέμα :«Έγκριση 
προσθήκης  πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πρόγραμμα Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το 
2019» (ΑΔΑ:ΨΖΠΕ7Λ7-1ΡΛ) μεταξύ των οποίων προτείνει την θεατρική παράσταση για 
παιδιά «Η βαλίτσα του Χάνς»  για 6 παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο και 
τον Ιούνιο σε 6 νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία ή ιδρύματα σε Δήμους της Βόρειας Αθήνας. 

 Την υπ’ αρ.994/2019 (ΑΔΑ:6ΟΠΜ7Λ7-ΣΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 38.016,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το 
έτος 2019». 

 Την υπ’ αρ. Α/Α 2120, με αρ.πρ.οικ.140381/24.4.2019  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω2Ψ77Λ7-Ι6Β & ΑΔΑΜ 19REQ004863155)  
με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 38.016,00 € στον ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

 Το με αρ.πρωτ.οικ.112/5-4-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΒΤΑ με 
θέμα:«Κάλυψη καλλιτεχνικών αμοιβών από την Περιφέρεια Αττικής θεατρικής παράστασης 
σε 6 δημοτικά σχολεία σε Δήμους της ΠΕΒΤΑ » & με το οποίο μας διαβίβασε τις τεχνικές 
προδιαγραφές για τις έξι θεατρικές παραστάσεις του θεατρικού έργου « Η βαλίτσα του 
Χάνς» σε 6 Δημοτικά Σχολεία σε Δήμους της ΠΕΒΤΑ και συγκεκριμένα στους Δήμους Αγίας 
Παρασκευής, Μεταμόρφωσης και Βριλησσίων συνολικής δαπάνης 2.976,00€. 

 Η παράσταση βασίζεται σε τρία Παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε σκηνοθεσία και 
κείμενο της Ιωάννας Μπακαλάκου. 

 Ποιος είναι ο Χάνς ;Τι κρύβει η βαλίτσα του και πως έφτασε στα χέρια μας; Ο Χανς είναι ο 
σπουδαίος παραμυθάς και λογοτέχνης Χανς Κρίστιαν Άντερσεν! Το 1841 ο Χανς 
επισκέφτηκε την πατρίδα μας και μαγεύτηκε από την ομορφιά και τους ανθρώπους της. 
Μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Ακρόπολη! Φεύγοντας άφησε πίσω του μια βαλίτσα 
γεμάτη από αντικείμενα και σημειώματα βγαλμένα από τις υπέροχες ιστορίες του. Κάτι 
σαν… ένα παραμυθοχάρτη! Αυτή η βαλίτσα ταξίδεψε από γονιό σε παιδί και έφτασε 
σήμερα εδώ για να μας βοηθήσει να πούμε ξανά τα παραμύθια του, να μας κάνει να 
σκεφτούμε και να διασκεδάσουμε με τις περιπέτειες των ηρώων του. 
Η σκηνοθέτης Ιωάννα Μπακαλάκου παρουσιάζει μια παράσταση σύγχρονου θεάτρου για 
παιδιά που ακουμπά στο κλασικό για να μιλήσει για τις αξίες της αγάπης, της αποδοχής του 
διαφορετικού και της ειλικρίνειας απέναντι στην υποκρισία. 
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Η πρωτότυπη μουσική του σημαντικού συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου προσφέρει αισθητική 
απόλαυση και ζωντανεύει τις ιστορίες. 
Τα σκηνικά και τα κουστούμια του Θράσου Χριστόπουλου με ζωηρά χρώματα και φαντασία 
μας μεταφέρουν στον κόσμο του μύθου. 
 Ηθοποιοί, σκηνοθέτις και παιδιά θα βουτήξουν στην ιστορία της Μικρής Γοργόνας και θα 
δούμε τι σημαίνει να αγαπά κανείς αληθινά. Θα ακολουθήσουν το Ασχημόπαπο και η μανία 
του Βασιλιά που ήθελε καινούρια ρούχα. Όλα αυτά θα γίνουν με βοηθό μας τη βαλίτσα του 
Χανς με πολύ χιούμορ και περιπέτεια! 
 Συντελεστές θεατρικής παράστασης 
Παίζουν: Τρύφωνας Ζαχαρής, Έμα Μαυρέλη, Κατερίνα Ρουσάκη 
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μπακαλάκου 
Σκηνικά-Κουστούμια: Θράσος Χριστόπουλος 
Πρωτότυπη Μουσική: Θωμάς Μπακαλάκος 
 Το κόστος των 6 παραστάσεων ανέρχεται σε 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και η δαπάνη καλύπτει όλες τις αμοιβές των συντελεστών. 

 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. 

 Το από 10.5.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα 
με το οποίο μας απέστειλε τις τελικές ημερομηνίες των παραστάσεων οι οποίες θα 
διεξαχθούν ως ακολούθως: 
Δήμος Αγίας Παρασκευής 
3ο Δημοτικό Σχολείο- 23/05/2019  ώρα 10.00 π.μ. 
8ο Δημοτικό Σχολείο -30/ 05/2019  ώρα 10.00 π.μ. 
Δήμος Μεταμόρφωσης 
1ο Δημοτικό  Σχολείο- 6/06/2019 ώρα 10.00 π.μ. 
2ο Δημοτικό Σχολείο- 21/ 05/2019 ώρα 10.00 π.μ. 
Δήμος Βριλησσίων 
1ο Δημοτικό Σχολείο -20/ 05/2019 ώρα 10.00 π.μ. 
6ο Δημοτικό Σχολείο- 4/ 06/2019 ώρα 10.00 π.μ. 

 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  από 10.5.2019 Εισήγησή μας στην  Οικονομική Επιτροπή  για λήψη απόφασης για 
διενέργεια διαπραγμάτευσης για την κάλυψη έξι (6) θεατρικών παραστάσεων του θεατρικού 
έργου «Η βαλίτσα του Χανς»,  σε 6 Δημοτικά Σχολεία σε Δήμους της ΠΕΒΤΑ με την κα 
Ιωάννα Μπακαλάκου, νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«ΟΜΑΔΑ», Δενδάκη 4,15349 Ανθούσα, ΑΦΜ 997376167 ΔΟΥ Παλλήνης. 

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί 
σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, την 14/5/2019 ημέρα Τρίτη & ώρα 10 π.μ. χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016), με την κα 
Ιωάννα Μπακαλάκου, νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«ΟΜΑΔΑ», Δενδάκη 4,15349 Ανθούσα, ΑΦΜ 997376167 ΔΟΥ Παλλήνης για έξι (6)  
παραστάσεις του θεατρικού έργου «Η βαλίτσα του Χανς»,  σε 6 Δημοτικά Σχολεία σε 
Δήμους της ΠΕΒΤΑ και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής {3ο Δημοτικό Σχολείο 
στις 23/05/2019  & 8ο Δημοτικό Σχολείο στις 30/ 05/2019}, στο Δήμο Μεταμόρφωσης{1ο 
Δημοτικό  Σχολείο στις 6/06/2019 & 2ο Δημοτικό Σχολείο στις 21/ 05/2019} & στο Δήμο 
Βριλησσίων {1ο Δημοτικό Σχολείο  στις 20/ 05/2019  & 6ο Δημοτικό Σχολείο στις 4/ 06/2019 
}. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα   αποφασίζει 
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Διενεργεί τη διαπραγμάτευση, την 14/5/2019 ημέρα Τρίτη & ώρα 14.30 μ.μ. χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016), με την κα 
Ιωάννα Μπακαλάκου, νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«ΟΜΑΔΑ», Δενδάκη 4,15349 Ανθούσα, ΑΦΜ 997376167 ΔΟΥ Παλλήνης για έξι (6)  
παραστάσεις του θεατρικού έργου «Η βαλίτσα του Χανς»,  σε 6 Δημοτικά Σχολεία σε 
Δήμους της ΠΕΒΤΑ και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής {3ο Δημοτικό Σχολείο 
στις 23/05/2019  & 8ο Δημοτικό Σχολείο στις 30/ 05/2019}, στο Δήμο Μεταμόρφωσης{1ο 
Δημοτικό  Σχολείο στις 6/06/2019 & 2ο Δημοτικό Σχολείο στις 21/ 05/2019} & στο Δήμο 
Βριλησσίων {1ο Δημοτικό Σχολείο  στις 20/ 05/2019  & 6ο Δημοτικό Σχολείο στις 4/ 06/2019 
}.Και κατακυρώνει την διεξαγωγή των εκδηλώσεων στη τιμή της Οικονομικής προσφοράς 
της εταιρείας «ΟΜΑΔΑ», και στις 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

       Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσουπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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