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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3175/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 18-12-2019. 
 

Θέμα 9ο  
Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 19/18-12-2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για 
την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για: α)μουσική συναυλία από τον George Zervos και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll β)μουσική 
συναυλία από τους The Swingin Cats για δύο εμφανίσεις και γ)μουσική συναυλία με την Στέλλα 
Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» 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. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Κατριβάνος Γεώργιος 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5), έχουν 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 στον κ. Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

 

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 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. 

14. Το σχέδιο της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ύψους 17.316,60 € για το οικονομικό 
έτος 2019 στον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.06072 το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχέιρισης. 

15. Το με αρ. πρωτ. 801619/05-12-2019 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 
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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. Δυτ.Αττικής 
όπως προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την διοργάνωση εκδηλώσεων βάσει του 
συν/νου πίνακα, δίνοντας και ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

16. Το με αρ. πρωτ. 799106/5-12-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κ.Τ. Αθηνών 
στην ορθή του επανάληψη με το οποίο μας διαβιβάζει το πρόγραμμα δράσεων και ζητά να 
εισηγηθούμε προς την Οικονομική Επιτροπή για : α)μουσική συναυλία από τον George Zervos 
και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll β)μουσική συναυλία από τους The Swingin Cats για δύο 
εμφανίσεις και γ)μουσική συναυλία με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα 
τραγούδια» 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  

17. 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 από-
κτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης». 

18. 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. 

19.  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. 

20. Την με αριθμ. 2476/2019 της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Κ967Λ7-4Λ9) με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
1772/2019 (ΑΔΑ:9Κ967Λ7-4Λ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, ως 
προς τη συμπλήρωση του έργου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, λόγω εφαρμογής του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019, όπου στον Ν. 4412/2016 μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 
32Α. 

21. Την υπ. αρ. 3029/2019(ΑΔΑ:ΩΨΚΘ7Λ7-Ψ5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Διενέργεια διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του Προγράμματος των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων 2019, στο Πεδίον του Άρεως» 

22. Το υπ. αρ. 19/18-12-2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
ΠΕΔΑ που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για: α)μουσική συναυλία από τον George Zervos και το μουσικό 
συγκρότημα Rock’Roll β)μουσική συναυλία από τους The Swingin Cats για δύο εμφανίσεις και 
γ)μουσική συναυλία με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο 
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Πεδίο του Άρεως για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020 το οποίο αναφέρει 
τα εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  19 /18-12-2019 ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. 
Στην Ελευσίνα, σήμερα 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 πρωινή, στη 
διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 78, στον 1ο όροφο, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία 
συγκροτήθηκε με την με αριθμό 260/2019 (ΑΔΑ:ΩΨΗΚ7Λ7-ΘΕΣ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, κατόπιν της με αριθμό 63/16-12-2019 Πρόσκλησης,  
τα παρακάτω μέλη: 
1. Ο κος  Εμμανουηλίδης Γεώργιος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών,  Πρόεδρος της  Επιτροπής 
2. Η κα  Γραμμενίδου Ζηνοβία , κλάδου ΤΕ  Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , Μέλος της 
Επιτροπής 
3. Ο κος Τσαμπουνιάρης Βασίλης, κλάδου ΔΕ Τεχνικών,  Μέλος της Επιτροπής.  
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κα Παπαδοπούλου Θεοδώρα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού.  
 
Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των (3) 
τριών μελών της Επιτροπής. 
Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ.2β περίπτωση αα του Ν.4412/2016 για α) μουσική συναυλία 
από τον George Zervos και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll την 02/01/2020 (προϋπολογισμού 
4.500,00€+ Φ.Π.Α. + 5% πνευματικά δικαιώματα), β) μουσική συναυλία από τους The Swingin Cats 
για δύο εμφανίσεις στις 27/12/2019 και 28/12/2019 (προϋπολογισμού 6.000,00€ + Φ.Π.Α.+ 5% 
πνευματικά δικαιώματα)  και γ) μουσική συναυλία (παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια από την 
Μικρά Ασία) με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» στις 
31/12/2019 (προϋπολογισμού 2.800,00€ + Φ.Π.Α. + 5% πνευματικά δικαιώματα), 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».  
  
Η συνεδρίαση άρχισε χωρίς την φυσική παρουσία κάποιου εκπροσώπου των εταιρειών που 
έλαβαν την Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών για τη σχετική διαδικασία. 
 
1. Αποσφραγίστηκε ο υπ’αριθ. 838950/17-12-2019 (πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.) 
φάκελος προσφοράς της κας Στεφανίδη Δάφνης-Αριάδνης, η οποία όπως προέκυψε εκπροσωπεί 
α) το σχήμα George Zervos και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll  και β) το σχήμα The Swingin 
Cats, και κατόπιν μονογράφησαν τα δικαιολογητικά που περιείχε.  
Επειδή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν προέκυπτε με σαφήνεια η εκπροσώπηση των δύο 
μουσικών σχημάτων από την κα Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνη, ζητήθηκαν και προσκομίστηκαν τα 
ανάλογα δικαιολογητικά. Διαπιστώθηκε ότι το προσκομισθέν αντίγραφο ποινικού μητρώου της κας 
Στεφανίδη Δάφνης -Αριάδνης έχει ημερομηνία έκδοσης 03/01/2019,δηλαδή πέραν των τριών 
μηνών που προβλέπεται στην Πρόσκληση. Επίσης μας προσκομίστηκε αντίγραφο της από 
10/12/19 Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης της ενδιαφερομένης για έκδοση νέου ποινικού μητρώου. 
Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση που κατέθεσε η κα Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνη οι 
προσφερόμενες τιμές για τα δύο μουσικά σχήματα είναι αδιαπραγμάτευτες. 
 
2. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο υπ’αριθ. 838990/17-12-2019 φάκελος προσφοράς της αστικής 
μη κερδοσκοπικής  εταιρείας Τέχνης Πολιτεία,για τη μουσική συναυλία (παραδοσιακά και ρεμπέτικα 
τραγούδια από την Μικρά Ασία) με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα 
τραγούδια», που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α. και μονογράφησαν 
τα δικαιολογητικά που περιείχε. 
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, αυτά είναι πλήρη και 
σύμφωνα με όσα προβλέπει η  Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.. 
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Επειδή δεν παρέστη εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας ζητήθηκε τηλεφωνικά να 
διαπραγματευτούμε την προσφερόμενη τιμή, η οποία όπως μας δήλωσαν είναι  η καλύτερη δυνατή 
που μπορούν να προσφέρουν. Κατόπιν αυτού τους ζητήθηκε να μας αποσταλεί η απάντησή τους 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η  οποία  και μας απεστάλει. 
 Μετά τα παραπάνω η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα: 
1.Λόγω του κατεπείγοντος της πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων μουσικών εκδηλώσεων, 
να ανατεθούν στην κα Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνη α) η μουσική συναυλία από τον George Zervos 
και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll την 02/01/2020 αντί του ποσού των 4.500,00€+ Φ.Π.Α. + 5% 
πνευματικά δικαιώματα, β) η μουσική συναυλία από τους The Swingin Cats για δύο εμφανίσεις στις 
27/12/2019 και 28/12/2019, συνολικά αντί του ποσού των 6.000,00€ + Φ.Π.Α.+ 5% πνευματικά 
δικαιώματα, με την προϋπόθεση να έχει κατατεθεί ισχύον αντίγραφο ποινικού μητρώου της κας 
Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνης μέχρι την έκδοση της απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο. 
2.Να ανατεθεί στην Τέχνης Πολιτεία αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία η πραγματοποίηση μουσικής 
συναυλίας (παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια από την Μικρά Ασία) με την Στέλλα Καρύδα και 
τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» στις 31/12/2019, αντί του συνολικού ποσού 2.800,00€ 
+ Φ.Π.Α.+ 5% πνευματικά. 
  

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή την έγκριση  του υπ.αρ 19/18-12-2019 πρακτικού της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ανάθεση  
α) στην κα Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνη που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ  οδός Ηπίτου 7,τηλ. 2109245267, 
με Α.Φ.Μ. 101302869 & Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ α) η μουσική συναυλία από τον George Zervos και το 
μουσικό συγκρότημα Rock’Roll την 02/01/2020 αντί του ποσού των 4.500,00€+ Φ.Π.Α. + 5% 
πνευματικά δικαιώματα, β) η μουσική συναυλία από τους The Swingin Cats για δύο εμφανίσεις 
στις 27/12/2019 και 28/12/2019, συνολικά αντί του ποσού των 6.000,00€ (3.000,00 ανά εμφάνιση) 
+ Φ.Π.Α.+ 5% πνευματικά δικαιώματα 
β) στην Τέχνης Πολιτεία αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ  οδός 
Μοναστηρίου 36, τηλ. 6932740751, με Α.Φ.Μ. 997158637 & Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ την 
πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας (παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια από την Μικρά 
Ασία) με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» στις 31/12/2019 , 
αντί του  συνολικού ποσού 2.800,00€ + Φ.Π.Α. .+ 5% πνευματικά δικαιώματα 
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  

        
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την έγκριση  του υπ.αρ 19/18-12-2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για 
την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και την ανάθεση: 
α) στην κα Στεφανίδη Δάφνη-Αριάδνη που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ  οδός Ηπίτου 7,τηλ. 2109245267, 
με Α.Φ.Μ. 101302869 & Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ για την πραγματοποίηση α) της μουσικής συναυλίας 
από τον George Zervos και το μουσικό συγκρότημα Rock’Roll την 02/01/2020 αντί του ποσού των 
4.500,00€+ Φ.Π.Α. + 5% πνευματικά δικαιώματα, β) της μουσικής συναυλίας από τους The 
Swingin Cats για δύο εμφανίσεις στις 27/12/2019 και 28/12/2019, συνολικά αντί του ποσού των 
6.000,00€ (3.000,00 ανά εμφάνιση) + Φ.Π.Α.+ 5% πνευματικά δικαιώματα,  
 
β) στην Τέχνης Πολιτεία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ οδός 
Μοναστηρίου 36, τηλ. 6932740751, με Α.Φ.Μ. 997158637 & Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ για την 
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πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας (παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια από την Μικρά 
Ασία) με την Στέλλα Καρύδα και τον Κώστα Τηγάνη «Μια Ελλάδα τραγούδια» στις 31/12/2019, αντί 
του  συνολικού ποσού 2.800,00€ + Φ.Π.Α. + 5% πνευματικά δικαιώματα, 
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. 

        
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ. Κατριβάνος Γεώργιος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος και 

Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
 

 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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