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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 63 538 
                      213 20 63 776 

   
Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3032/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 799842/5-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05-
12-2019. 
 
 
Το θέμα θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς τα χρονικά περιθώρια για τη 
διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένα. 
 
 

Θέμα 7ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του Προγράμματος των Χριστουγεννιάτικων  
εκδηλώσεων 2019, στον Πεδίον του Άρεως. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 

2. Τον 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). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τον 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.  

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-

09-2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-

09-2019) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

9. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 4258/τ.Β’/20-11-
2019) περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.  

10. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2019», καθώς και τις υπ΄ αρ. 73/2019  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8), 162/2019 
(ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) & 214/2019 (ΑΔΑ: Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) Αποφάσεις έγκρισης 1ης   2ης & 3ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2019. 

11. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019, 62445/17080/01.07.2019 και 
90136/23741/18.10.2019 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η, 2η και η 3η 
αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

12. Την υπ’ αρ. 296/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΗΠ7Λ7-3ΦΥ Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διοργάνωση των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως. 

13. Την από 02/12/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών  προς την Οικονομική 
Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 253.369,2€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της 
Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-
2020 (ΑΔΑΜ: 19REQ005976189).  

14. Την με αριθμ. 2980/2019 της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω6Β97Λ7-Τ4Ξ Ορθή Επανάληψη) με θέμα : Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης €253.369,2 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως για το χρονικό 
διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020. 

15. Το σχέδιο της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού ύψους 41.533,80 € για το οικονομικό 
έτος 2019 στον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.05072 το οποίο διαβιβάστηκε στην  Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

16. Το με αρ. πρωτ. 801249/05-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με 
θέμα «Διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων», σύμφωνα με τα οποία δίνεται εντολή (έχοντας υπόψη: 1. τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 
43 παρ.3 περ. ΙΙΙ…… & 2. Την ανάγκη σύναψης μεγάλου αριθμού δημοσίων συμβάσεων ανάθεσης 
προμηθειών κ παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα) μεταξύ άλλων Περιφερειακών 
Ενοτήτων στην Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατ.Αττικής όπως προχωρήσει στις προβλεπόμενες 
ενέργειες για την διοργάνωση εκδηλώσεων βάσει του συν/νου πίνακα, δίνοντας και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

17. Την τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την 
οποία ενημερωθήκαμε για τα κατωθι: 
α) για την  υπό στοιχείο 12 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
β) για το πρόγραμμα δράσεων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο 
Πεδίο του Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020, 
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γ) για την οικονομική πρόταση της Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο-Athens Αrt Νetwork Aστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) για την πραγματοποίηση της Παράστασης που βασίζεται στις 
παραστατικές τέχνες, τον ακροβατικό χορό, την παντομίμα,την κυματική κίνηση, το street dance και 
εναλλακτικές μορφές street art για τέσσερις εμφανίσεις και 
δ) για την οικονομική πρόταση του Μπλέκα Γ. Νικόλαου για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής 
ενέργειας «Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», καλλιτεχνικές δράσεις από τις Περιφέρειες όλης της 
Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα οκτώ ήμερων, 
προκειμένου να εισηγηθούμε σχετικά στην Οικονομική Επιτροπή για τις εν λόγω εκδηλώσεις  στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του 
Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020  

18. Τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση»,παρ. 2 στοιχείο β αα, 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).», σύμφωνα με τις οποίες «….εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να 
παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 
κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου 
τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης». 

19. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του είναι σύμφωνη με το άρθρο 
186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται:  
• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  
• H κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (παρ. 15)  

      Η Περιφέρεια Αττικής με αφορμή τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
επιθυμεί να διοργανώσει για 6η συνεχόμενη χρονιά πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους πολίτες στο 
Πεδίον του Άρεως. Το Πεδίον Άρεως που ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας αποτελεί 
μοναδικό μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης, σημείο διέλευσης εκατοντάδων πολιτών, 
οπότε οι προτεινόμενες εκδηλώσεις έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και αφορούν όχι μόνο τους 
κατοίκους των όμορων περιοχών αλλά και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κινείται και 
εργάζεται στο κέντρο της πόλης. 

20. Το γεγονός ότι οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κορυφαίες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, μέσα από τις οποίες θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη 
για την αναζωογόνηση του Πεδίου του Άρεως αλλά και του ευρύτερου κέντρου της πόλης. 

21. Την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής  γενομένης από 6-
2-2019: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
ΠΕΑΑ και γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-2-2019, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2510/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 64ΨΜ7Λ7-2Β1) και ισχύει. 

22. Την υπ΄αριθμ. 90/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΔΑΛ7Λ7-6ΙΜ) περί συγκρότησης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής  γενομένης από 1-2-
2019: 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων: 

α) με το νόμιμο εκπρόσωπο της Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο-Athens Αrt Νetwork Aστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) για πραγματοποίηση της Παράστασης που βασίζεται στις 
παραστατικές τέχνες, τον ακροβατικό χορό, την παντομίμα,την κυματική κίνηση, το street dance και 
εναλλακτικές μορφές street art για τέσσερις εμφανίσεις, προϋπολογισμού 12.000,00+ΦΠΑ+5% 
πνευματικά δικαιώματα, ήτοι συνολικά 15.624,00€. 
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β) με τον Μπλέκα Γ. Νικόλαο για πραγματοποίηση της πολιτιστικής ενέργειας «Μικρή Ελλάδα στην 
Αθήνα», καλλιτεχνικές δράσεις από τις Περιφέρειες όλης της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν σε 
διάστημα οκτώ ήμερων, προϋπολογισμού 19.900,00+ΦΠΑ+5% πνευματικά δικαιώματα, ήτοι συνολικά 
25.909,80€. 

στο πλαίσιο της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του 
Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020, συνολικού προϋπολογισμού 
41.533,80  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για το 
οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων», σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά 
το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων: 

α) με το νόμιμο εκπρόσωπο της Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο-Athens Αrt Νetwork Aστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) για πραγματοποίηση της Παράστασης που βασίζεται στις 
παραστατικές τέχνες, τον ακροβατικό χορό, την παντομίμα,την κυματική κίνηση, το street dance και 
εναλλακτικές μορφές street art για τέσσερις εμφανίσεις, προϋπολογισμού 12.000,00+ΦΠΑ+5% 
πνευματικά δικαιώματα, ήτοι συνολικά 15.624,00€. 

β) με τον Μπλέκα Γ. Νικόλαο για πραγματοποίηση της πολιτιστικής ενέργειας «Μικρή Ελλάδα στην 
Αθήνα», καλλιτεχνικές δράσεις από τις Περιφέρειες όλης της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν σε 
διάστημα οκτώ ήμερων, προϋπολογισμού 19.900,00+ΦΠΑ+5% πνευματικά δικαιώματα, ήτοι συνολικά 
25.909,80€. 

στο πλαίσιο της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του 
Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020, συνολικού προϋπολογισμού 
41.533,80  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α. για το 
οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ. 05072 και ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων», σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

 Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα δηλώνουν λευκό. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΕΖ67Λ7-ΧΗΜ
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