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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 91/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, 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. 39947 πρόσκλησης του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 

Θέμα  5ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στο ΚΠΙΣΝ, με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
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  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η 
εκδήλωση της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, 
θα διεξαχθεί την 27-01-2020 και τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Πέππας  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ 
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48207/20-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :,  
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 (Α' 85), τον ν. 
4257/2014 (Α' 93),  τον ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄) καθώς και 
τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει. 

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

3. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

6. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την αριθ. 216/2019 απόφαση Π.Σ. σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Ο.Ε. 
8. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Την υπ’ αριθ. 329/11-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)- ορθή επανάληψη- Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2020. 

10. Την υπ’ αριθ. 133615/33583/31-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Αττικής».. 

11. Την υπ’ αριθ. 803/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών / διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ενστάσεων της Π.Ε.Ν.Τ. 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

13. Το υπ’αριθ.64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα « Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων ». 

14. Την αριθ. 339/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΡΔ7Λ7-Ρ0Α) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τις ημέρες 
μνήμης γενοκτονιών έτους 2020», η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 862278/24-12-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και το από 2/1/2020 ηλεκτρονικό 
μήνυμα του Αυτοτελές Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων. 

15. Το με αριθ. πρωτ. 9268/7-1-2020 έγγραφο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, με θέμα: 
«Εκδηλώσεις για την ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος», με το οποίο ενημερώθηκε η υπηρεσία μας ότι η εν λόγω εκδήλωση θα 
διεξαχθεί στο Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 

16. Την υπ’αριθ.7/2020 (ΑΔΑ:6Β8Υ7Λ7-Λ5Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής περί έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 
16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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17. Την υπ’αριθ.62/2020 (ΑΔΑ:ΩΞΞΝ7Λ7-ΤΗΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής περί έγκριση προσφυγής και διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., περ. γγ του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την αριθ.πρωτ. 41802/17-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΙ17Λ7-ΒΝΙ) σχετική Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία συνολικού ύψους 16.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1008 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με ΑΑ βεβ: 350. 

19. Την με αρ.πρωτ.42834/17-01-2020 Πρόσκληση προς την τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή 
διενέργειας /αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Ν.Τ.Α. για διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., περ. γγ του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Την με αρ.πρωτ.42810/17-01-2020 Πρόσκληση προς το Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την οποία προσκαλείτε να προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος για 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., περ. γγ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την με αρ.πρωτ.45427/20-01-2020 κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο 
ενώπιον της  3τριμελους γνωμοδοτικής επιτροπή από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

22. Το με αρ.πρωτ.47875/20-01-2020 διαβιβαστικό της επιτροπής με συνημμένο το αρ.15/2020 
πρακτικό με τη θετική γνωμοδότηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας 
/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Ν.Τ.Α. με το οποίο αφού βρήκε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά  είναι σύμφωνα με τα 
απαιτούμενα  από την υπ’ αρ. 42810/17-1-2020 Πρόσκληση προς  το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., περ. γγ του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στην αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και γνωμοδοτεί υπέρ της 
παροχής υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας 
μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί 
την 27-01-2020, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στην προσφερόμενη από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τιμή: 15.872 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής.      
      
Κατόπιν των ανωτέρω,  
 

η  υπηρεσία  εισηγείται  να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την 
Α. Την έγκριση του πρακτικού της 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που 
διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών με θέμα 
διενέργεια χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., 
περ. γγ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στην 
αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λ.Συγγρού 364, 
176 74 Αθήνα, που γνωμοδοτεί υπέρ της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, 
στην προσφερόμενη από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τιμή:   15.872 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Β. Την ανάθεση σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο παρ.2β., περ. γγ) ενώπιον του αρμόδιου οργάνου στο 
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Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 
αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020.  
 
Γ. Την ανάκληση ποσού ύψους 128,00€ από την υπ’αριθ.πρωτ. 41802/17-01-2020 
(ΑΔΑ:ΩΜΙ17Λ7-ΒΝΙ) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία συνολικού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 1008 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με 
ΑΑ βεβ: 350. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α. Την έγκριση του πρακτικού της 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που 
διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών με θέμα 
διενέργεια χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β., 
περ. γγ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στην 
αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λ.Συγγρού 364, 
176 74 Αθήνα, που γνωμοδοτεί υπέρ της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, 
στην προσφερόμενη από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τιμή: 15.872 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Β. Την ανάθεση σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο παρ.2β., περ. γγ) ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 
αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020.  
 
Γ. Την ανάκληση ποσού ύψους 128,00€ από την υπ’αριθ. πρωτ. 41802/17-01-2020 
(ΑΔΑ:ΩΜΙ17Λ7-ΒΝΙ) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία συνολικού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 1008 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με 
ΑΑ βεβ: 350. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων 

 
 

ΑΔΑ: 9ΨΙΘ7Λ7-Β2Λ
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