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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2509/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα : «Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης   (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη διοργάνωση  μουσικής 
παράστασης και υλοποίηση   συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του 
πολέμου & της κατοχής» στις 11  Οκτωβρίου    2019 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα 
Ελεύθερη» συνολικού προϋπολογισμού 19.778,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  τυχόν 
πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελής Σπυρίδων 
 Χρονοπούλου Νίκη 

Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
καθώς πρόκειται για μουσική εκδήλωση με ημερομηνία πραγματοποίησης προγενέστερη της 
επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το 
λόγο στην κα Ασημαοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 
93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση τα Συμμετοχής –Βελτίωση της Οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ               [Πρόγραμμα                  « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «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» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ. 

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. πρωτ. 44403/2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής 
(ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την 
υπ΄αρ.66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β΄3051/5-9-2017) και ισχύει. 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα 
του Ν. 4412/2016. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
11.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Ορισμός Χωρικών  Αντιπεριφερειαρχών  της Περιφέρειας Αττικής και την ανάθεση 
Χωρικής Αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

12.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός   Αντιπεριφερειαρχών  της Περιφέρειας Αττικής και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων » (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019             

13. Την υπ’αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019». 

14. Την υπ’ αρ.349/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019, καθώς και την υπ΄αρ. 73/2019 απόφαση του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής , Οικονομικού έτους 2019    ». 

15. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/02.01.2019 και 31329/8949/002.04.2019  και 
62445/17080/01.07.2019 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , με τις οποίες 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός και 1η αναμόρφωση αυτού οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής και η 2η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως .    

16. Τo υπ΄αριθμ. 351784/04-07-2019 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με το οποίο 
διαβιβάζει την 53/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού με θέμα την έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» στις 12 Οκτωβρίου  2019 του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο 
«Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής»  και σε τόπο που θα υποδειχθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής.  

17. Την υπ΄αριθμ. 2087/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί:  
18. «έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού  19.778,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τυχόν  πνευματικών δικαιωμάτων που αφορά την: α). 
Διενέργεια 3ημέρου κινηματογραφικού αφιερώματος τον Οκτώβριο 2019 και β) τη μουσική 
παράσταση και υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη  Μυστακίδη με τίτλο « Τα ρεμπέτικα του 
πολέμου και της κατοχής « τον Οκτώβριο 2019, στα πλαίσια των εκδηλώσεων  « Η Αθήνα 
Ελεύθερη» (ΑΔΑ:ΨΨΥΛ7Λ7-ΘΤΤ  ΑΔΑΜ: 19REQ005395582) 

19. Την υπ΄αριθμ.548952/19-9-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ53Λ7Λ7-ΚΙΩ ).  
20. Το υπ΄αριθμ. 560872/23-09-2019  έγγραφο  μας προς  την εταιρείας Fishbowl Music Tank 

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μουσικές  Εκδόσεις και εκδηλώσεις που αφορά την αποκλειστική 
εκπροσώπηση των καλλιτεχνών  της συναυλίας του κου Μυστακίδη  Δημήτρη, για τη 
διεξαγωγή της μουσικής εκδήλωσης σε χώρο που θα υποδειχθεί στην εταιρεία από την 
Περιφέρεια Αττική  στις 12/10/2019, από την προαναφερόμενη εταιρεία καθώς και την από 
24-09-2019 απάντηση της εταιρείας με την οποία μας ενημερώνει ότι είναι παραγωγός της 
μουσικής παράστασης «ρεμπέτικα του πολέμου και της κατοχής» και ότι έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα της εκπροσώπισή της. 

21. To  από 24-09-2019  ηλεκτρονικό μήνυμα  του επιστημονικά υπευθύνου των εκδηλώσεων  
«12 Οκτωβρίου 1944. Η  Αθήνα ελεύθερη»  κου Μ. Χαραλαμπίδη με το οποίο μας αναφέρει 
ότι η εκδήλωση  της συναυλίας του κου Μυστακίδη  Δημήτρη θα πραγματοποιηθεί  στις 11-
10-2019 και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση  είναι το Θέατρο Άλσος στο 
πεδίο του Άρεως.  

22.  Tην υπ΄αριθμ. 2450/2019 (ΑΔΦΑ: Ψ33Χ7Λ7-3Ω1) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
περί: Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη διοργάνωση  μουσικής 
παράστασης και υλοποίηση   συναυλίας με  τον Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα 
ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής»   στις 11  Οκτωβρίου  2019 στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» συνολικού προϋπολογισμού 11.718,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και   τυχόν πνευματικών  δικαιωμάτων που μπορεί να 
προκύψουν, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της με την 
προαναφερόμενη εταιρεία. 

23. Την υπ΄ αριθ:90/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   

24. Την υπ΄αριθμ. 602742/7-10-2019  πρόσκληση μας προς την εταιρεία: Fishbowl Music Tank 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μουσικές  Εκδόσεις και εκδηλώσεις περί διαπραγμάτευση της τιμής 
της οικονομικής προσφοράς ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α.  

25. Την υπ΄αριθμ. 603273/7-10-2019  οικονομική προσφορά της εταιρείας: Fishbowl Music 
Tank Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μουσικές  Εκδόσεις και εκδηλώσεις.  

26.  Το υπ΄ αρ. 1Δ /2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το οποίο: 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 

Επιτροπή προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής με την εταιρία «FISHBOWL MUSIC TANK 
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» για τη διοργάνωση μουσικής 

παράστασης και υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του 

πολέμου και της κατοχής» στις 11-10-2019, στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» 

συνολικού προϋπολογισμού 19.778,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν πνευματικών 

δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν. 

 Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παρακάτω έγγραφα: 

1) Την με αρ.53/2019 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας 

Αττικής με ΑΔΑ:ΨΠΖΒ7Λ7-8ΒΙ σχετικά με την έγκριση της σκοπιμότητας και δαπάνης των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη 1944». 

2) Την υπ΄αρ.2087/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  15.950,00 πλέον ΦΠΑ (19.778,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται και η μουσική παράσταση και υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη 

Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου και της κατοχής» τον Οκτώβριο 2019 στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύθερη». 

3) Το με αρ.πρωτ.560872/23-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών  Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, με το οποίο ζητείται από την εταιρία «FISHBOWL MUSIC TANK» η βεβαίωση 

αποκλειστικότητάς της, για τη συγκεκριμένη μουσική παράσταση. 

4) Την από 24-09-2019 βεβαίωση της «FISHBOWL MUSIC TANK». 

5) Την με αρ.πρωτ.602742/07-10-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών προς την 

ανωτέρω εταιρία για υποβολή της οικονομικής της προσφοράς με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ώστε να πραγματοποιηθεί η  διαπραγμάτευση τιμής ενώπιον της Τριμελούς 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

6) Την με αρ.πρωτ.602591/07-10-2019 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 

Επιτροπή. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2.β.γγ του Ν.4412/2016  και λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όλα τα παραπάνω έγγραφα και την με αρ.πρωτ.603273/07-10-2019 οικονομική 

προσφορά της εταιρίας, προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής για την μουσική εκδήλωση 

«Τα ρεμπέτικα της Κατοχής» του Δημήτρη Μυστακίδη. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή μετά από επικοινωνία με την ανωτέρω εταιρία, η 

οποία δήλωσε ότι η τιμή της οικονομικής της προσφοράς είναι τελική, και αφού έλεγξε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα), 

γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης, κατόπιν της διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, στην εταιρία 

«FISHBOWL MUSIC TANK» για την υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο 

«Τα ρεμπέτικα του πολέμου και της κατοχής» τον Οκτώβριο 2019 στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύθερη», με προσφερόμενη τιμή 9.000,00€ προ ΦΠΑ 24%, ήτοι 

11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) Tην έγκριση του υπ΄αρθμ:Δ1./2019 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα : «Έγκριση του Πρακτικού της 
τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με 
θέμα : «Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης   (άρθρο 32, 
παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη διοργάνωση  μουσικής παράστασης και υλοποίηση   
συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής» στις 11  
Οκτωβρίου    2019 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» συνολικού προϋπολογισμού 
19.778,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να 
προκύψουν». και 
 
Β). Την κατακύρωση  στην  εταιρεία.: «Fishbowl Music Tank Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μουσικές  
Εκδόσεις και εκδηλώσεις »(Ταχ. Δνση: Κωνσταντίνου  Αιγυπτιάδη 3 Καλαμαριά  ΤΚ: 551 35  Τηλ: 
213  FAX: 2109532218 ΑΦΜ: 800859501 ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) , για την  :  διοργάνωση  μουσικής 
παράστασης και υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του 
πολέμου & της κατοχής» στις 11  Οκτωβρίου    2019    στο θέατρο Άλσος στο  Πεδίο του ‘Αρεως, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» που μπορεί να προκύψουν και  στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς, ήτοι: 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά της εταιρείας: 

“Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής” 
Οικονομική προσφορά 

Διαμόρφωση πρωτότυπης μουσικής παράστασης και υλοποίηση της συναυλίας του Δημήτρη 
Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής» τον Οκτώβριο του 2019, στα 
πλαίσια 
των εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύθερη». 
Συντελεστές Παράστασης 

 Δημήτρης Μυστακίδης (μπουζούκι-κιθάρα-φωνή) 
 Αφεντούλα Ραζέλη (φωνή) 
 Σωτήρης Παπατραγιάννης (μπαγλαμά-φωνή) 
 Αρίστος Βαμβακούσης (μπουζούκι) 
 Νίκος Ταλέας (ακορντεόν) 
 Γιάννης Ταβουλάρης (ηχοληψία) 

Εκτέλεση παραγωγής: Fishbowl Music Tank 
Κόστος: 9.000€ προ ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.160€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Στο κόστος περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της συναυλίας και αναλυτικότερα: αμοιβές καλλιτεχνών 
καιπαραγωγών, έξοδα προβών, μεταφορά-διαμονή-διατροφή 4 ατόμων από τη Θεσσαλονίκη, 
ασφαλιστικές εισφορές συντελεστών. Δεν περιλαμβάνονται η ηχητική & φωτιστική κάλυψη, η 
διαφήμιση-προβολή, όπως και η αποπληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Γ). Την έγκριση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων στον δικαιούχο φορέα ύψους 5% επί της 
αμοιβής του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ , η οποία ανέρχεται σε 9000,00€. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Α) Tην έγκριση του υπ΄αρθμ:Δ1./2019 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με θέμα : «Έγκριση του Πρακτικού της 
τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με 
θέμα : «Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης   (άρθρο 32, 
παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη διοργάνωση  μουσικής παράστασης και υλοποίηση   
συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής» στις 11  
Οκτωβρίου    2019 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» συνολικού προϋπολογισμού 
19.778,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να 
προκύψουν». και 
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Β). Την κατακύρωση  στην  εταιρεία.: «Fishbowl Music Tank Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μουσικές  
Εκδόσεις και εκδηλώσεις »(Ταχ. Δνση: Κωνσταντίνου  Αιγυπτιάδη 3 Καλαμαριά  ΤΚ: 551 35  Τηλ: 
213  FAX: 2109532218 ΑΦΜ: 800859501 ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) , για την  :  διοργάνωση  μουσικής 
παράστασης και υλοποίηση συναυλίας του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του 
πολέμου & της κατοχής» στις 11  Οκτωβρίου    2019    στο θέατρο Άλσος στο  Πεδίο του ‘Αρεως, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα Ελεύθερη» που μπορεί να προκύψουν και  στην τιμή της 
οικονομικής προσφοράς, ήτοι: 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά της εταιρείας: 

“Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής” 
Οικονομική προσφορά 

Διαμόρφωση πρωτότυπης μουσικής παράστασης και υλοποίηση της συναυλίας του Δημήτρη 
Μυστακίδη με τίτλο «Τα ρεμπέτικα του πολέμου & της κατοχής» τον Οκτώβριο του 2019, στα 
πλαίσια 
των εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύθερη». 
Συντελεστές Παράστασης 

 Δημήτρης Μυστακίδης (μπουζούκι-κιθάρα-φωνή) 
 Αφεντούλα Ραζέλη (φωνή) 
 Σωτήρης Παπατραγιάννης (μπαγλαμά-φωνή) 
 Αρίστος Βαμβακούσης (μπουζούκι) 
 Νίκος Ταλέας (ακορντεόν) 
 Γιάννης Ταβουλάρης (ηχοληψία) 

Εκτέλεση παραγωγής: Fishbowl Music Tank 
Κόστος: 9.000€ προ ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.160€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Στο κόστος περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της συναυλίας και αναλυτικότερα: αμοιβές καλλιτεχνών 
καιπαραγωγών, έξοδα προβών, μεταφορά-διαμονή-διατροφή 4 ατόμων από τη Θεσσαλονίκη, 
ασφαλιστικές εισφορές συντελεστών. Δεν περιλαμβάνονται η ηχητική & φωτιστική κάλυψη, η 
διαφήμιση-προβολή, όπως και η αποπληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Γ). Την έγκριση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων στον δικαιούχο φορέα ύψους 5% επί της 
αμοιβής του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ , η οποία ανέρχεται σε 9000,00€. 
 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα και το αναπληρωματικό μέλος κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνουν λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

     Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελής Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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