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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 286/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
06-02-2020. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

  Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 04/2020 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016 α) με το νόμιμο εκπρόσωπο της «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για την διοργάνωση παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή 
Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην 
Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το 
Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-2020, προϋπολογισμού 
8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
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  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

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

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς 
τα χρονικά περιθώρια για την έναρξη των εκδηλώσεων είναι περιορισμένα, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Πέππας  δίνει το λόγο στην κα. Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 

2. Το 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. Το Ν. 4583/2018 «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» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

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

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. 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.  

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

688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
9. 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. 

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 ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 329/11-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
Οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

13. Την υπ’ αριθμ. 133615/33583/31.12.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού  έτους  2020. 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 709810/2019 αίτημα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο 
Ελληνικού Πολιτισμού. 

15. Την υπ’ αρ. 292/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΒΖ7Λ7-Η21) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 
στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: « Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προτείνει 
παράσταση με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια με σκοπό την 
διάδοση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στις απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής. Παιδιά 
που ζουν σε αυτές τις περιοχές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να απολαύουν και να ωφεληθούν 
από το δώρο των παραμυθιών, της μουσικής, να ενεργοποιηθούν τα πνευματικά τους 
χαρίσματα και να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρόκειται για μια παράσταση που 
αποτελείται από 4 ηθοποιούς, εμπεριέχει παραδοσιακή μουσική και παραδοσιακά παιχνίδια. Οι 
τόποι παραστάσεων που εισηγούμαστε είναι σε πολιτιστικούς χώρους ή σχολεία ή βιβλιοθήκες 
στην Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το 
Μαρκόπουλο. 

16. Το από 27/11/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής 
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17. Το από 27/01/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του εκπροσώπου της Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού 
Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες 
και οι τόποι διεξαγωγής των παραστάσεων.  

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. Την με αριθμ. 164/2020 (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ7Λ7-ΠΗΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
α)Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €8.680,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη 
διοργάνωση παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε 
πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το 
Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 
19-02-2020 έως 28-02-2020.  

β) Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 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 με το νόμιμο εκπρόσωπο της Κέντρου Ελληνικού 
Πολιτισμού Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) για πραγματοποίηση της Παράστασης 
με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, 
σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον 
Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-
2020, προϋπολογισμού €8.680,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  107590/07-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ03Θ7Λ7-
ΤΨΡ & ΑΔΑΜ: 20REQ006259836), ποσού ύψους 8.680,00 € για το οικονομικό έτος 2020 στον 
ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.05072, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1418 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

21. Την υπ΄αριθμ. 138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΘΚΙ7Λ7-Η50) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής  γενομένης από 
6-2-2020: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 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 6-2-2020. 

22. Το ΔΥ/07-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή η υπ’ αριθ. 164/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ7Λ7-ΠΗΝ). 

23. Την με αρ. πρωτ. 110003/07-02-2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α προς την 
«Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά 
παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την 
Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό 
διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-2020. 

24. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114387/10-02-2020 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε 
ένα (1) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς της «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)», που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας με αρ. 
πρωτ. 113691/10-02-2020. 

25. Το υπ΄ αριθμ. 04/2020 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα 
με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10-02-2020, 
αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις αξιολόγησε και γνωμοδότησε ομόφωνα τα εξής: 
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     «Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 12:00, στο κατάστημα της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 
138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΘΚΙ7Λ7-Η50), 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Παροχής Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 04/2020 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 

 
1. Καραγιάννη Χριστιάνα, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρος 
2. Σπίντζου Μαριλένα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α, του κλάδου Τ.Ε 
Διοικητικού-Λογιστικού, ως μέλος 
3. Βλαχάκη Ειρήνη, υπάλληλο της Δ/νσης Παιδείας (Γραφείο εκπαιδευτικών θεμάτων Ανατολικής 
Αττικής) της Π.Ε.Α.Α, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος 
 
με την παρουσία και τη συμμετοχή του αναπλ. γραμματέως  Αλέξανδρου Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών της Δ/νσης Αλιείας, Τμήματος Π.Ε.Α.Α , 
 
προκειμένου να προβεί σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκήρυξης για την 
διοργάνωση παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε 
πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον 
Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 
28-02-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 164/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ7Λ7-ΠΗΝ). 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Το ΔΥ/07-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το 

οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή η υπ’ αριθ. 164/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ7Λ7-ΠΗΝ). 

2. Την με αρ. πρωτ. 110003/2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α προς την «Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου για την 
παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς 
χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον 
Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-
2020. 

3. Το με αρ. πρωτ. 114387/10-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α.  με το οποίο 
διαβιβάστηκε ένας (1) φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

4. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαπραγμάτευση.  
 

διαπίστωσε ότι: 
 

Α)Σύμφωνα με την με αριθ. 164/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

Αποφασίστηκε η 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 Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή 
Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, 
τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το 
χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-2020, προϋπολογισμού 7.000,00€+ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 
8.680,00€. 

Β) Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 110003/2020 πρόσκληση  του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. ο 
προσκληθείς φορέας «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» 
έπρεπε να παρευρεθεί σήμερα ενώπιον της επιτροπής στις 12:00, προκειμένου να καταθέσει κλειστό 
φάκελο με την οικονομική του προσφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο εν λόγω φορέας δεν 
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παρέστη ενώπιον της επιτροπής, αλλά απέστειλε εμπρόθεσμα την προσφορά του, η οποία μας 
διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 114387/10-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και κατά την αξιολόγησή του 

προέκυψαν τα κάτωθι: 

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου 

Αποδεκτό 

Φορολογική 
Ενημερότητα 

Αποδεκτή 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 

Αποδεκτή 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα 
της Εταιρείας 

Αποδεκτά 

Υπεύθυνη Δήλωση 
νομίμου εκπροσώπου 

Αποδεκτή 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.000,00 €  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 
8.680,00€  

 

Επειδή ο φορέας δεν παρευρέθηκε κατά τη συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε μαζί του τηλεφωνική 
επικοινωνία, από την οποία προέκυψε ότι εμμένει στην αρχική του προσφορά . 

η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 

Να αναδειχθεί ως ανάδοχος η εταιρεία «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία (ΑΜΚΕ)», Δ/νση: Νυμφαίου 12  Αθήνα, Τ.Κ 11528, ΑΦΜ: 099546267, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών, για 
την πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά 
παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, 
το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-
02-2020 έως 28-02-2020, στην τιμή της οικονομικής προσφοράς, ήτοι: 7.000,00€+ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 
8.680,00€. 

εισηγείται 
 

Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/2020 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α στο πλαίσιο της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016 με το νόμιμο εκπρόσωπο της «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για την πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο «Κόκκινη 
Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην 
Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το 
Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-2020, προϋπολογισμού 7.000,00€ 
+ ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 8.680,00€  και ως εκ τούτου να αναδειχθεί ως ανάδοχος η εταιρεία «Κέντρο 
Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)», Δ/νση: Νυμφαίου 12 Αθήνα, Τ.Κ 
11528, ΑΦΜ: 099546267, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών, για την πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο 
«Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή 
βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την 
Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 28-02-2020, με τιμή 
προσφοράς 7.000,00€ + ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 8.680,00€. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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την έγκριση του υπ’ αρ. 04/2020 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 με το νόμιμο 
εκπρόσωπο της «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» για την 
πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, 
σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, 
τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 
έως 28-02-2020, προϋπολογισμού 7.000,00€ + ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 8.680,00€  και ως εκ τούτου να 
αναδειχθεί ως ανάδοχος η εταιρεία «Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
(ΑΜΚΕ)», Δ/νση: Νυμφαίου 12 Αθήνα, Τ.Κ 11528, ΑΦΜ: 099546267, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών, για την 
πραγματοποίηση της παράστασης με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» με ελληνικά λαϊκά παραμύθια, 
σε πολιτιστικούς χώρους, σχολεία ή βιβλιοθήκες, στην  Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ελευσίνα, το Λαύριο, 
τον Ωρωπό, τον Διόνυσο, την Ραφήνα και το Μαρκόπουλο για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 
έως 28-02-2020, με τιμή προσφοράς 7.000,00€ + ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 8.680,00€. 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος, Μπαλάφας Γεώργιος, 

Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

 

   
  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

   
  Τα Μέλη  

Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
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