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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 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1311/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-6-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 498431/17-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 17-6-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς οι ημερομηνίες των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν άμεση έναρξη. 
 

Θέμα 3ο  
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Γέρος του 
Μοριά». 
 
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  

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τo αναπληρωματικό μέλος: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατριβάνος Γεώργιος  

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
   Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

• Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• 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). 

• Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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». 

• Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ΄143 ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το εδάφιο 31 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρ.99 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/ 18.12.2018) «Κατάργηση των Διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

• Το εδάφιο 19 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις & άλλα επείγοντα 
ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Τ.Α΄/2019). 

• Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 

• Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας     Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

• Την υπ’ αρ. 301/16.12.2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π.112945/30.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

• Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021». 

• Την με αρ. πρωτ. 11308/01.02.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 

• Την με αρ. πρωτ. 33682/22.03.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 53/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 

• Την  υπ’ αρ.216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & την 
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αρ.πρ.86436/22609/5.9.2019 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί νομιμότητας της αρ.216/2019 απόφασης- πρακτικού του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

• Την αριθ. 499022/2.9.2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών & Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων(ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./3.9.2019). 

• Την υπ’ αρ.505186/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 457959/01-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

• Την αρ. 1002357/28.12.2020 (ΦΕΚ 1077/Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

• Τις υπ’ αρ. πρωτ. 722070/12.11.2019 και 457959/01.07.2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

• Την αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: “Σύσταση Επιτροπής «Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 
της” (ΦΕΚ 863/τ. Β’/05.03.2021). 

• Την υπ’ αρ. 50/2021 (ΑΔΑ:6Φ8Σ7Λ7-ΘΟΥ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και της Π.Ε. Νήσων για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821». 

• Την με αρ. πρ. 473261/10.06.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση της 
πίστωσης) ποσού 31.638,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου απαιτούνται, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 2272 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ψ2ΝΟ7Λ7-
ΘΜΜ). 

• Την αρ. 1258/2021 (ΑΔΑ: 96127Λ7-8ΕΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: 
«Έγκριση προσφυγής σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821». 

• Το 10/2021 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών 
μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας  
Βορείου Τομέα Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας & έχει ως 
εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ. 10/2021 
της 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Στο Μαρούσι σήμερα Τετάρτη 16-6-2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Π.Ε. Βόρειου Τομέα 

Αθηνών, επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ. 254/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7Λ7–Ρ1Π). 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν μηνύματος ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι κάτωθι: 

1. Αικατερίνη Μπασούκου (τακτικό μέλος) ως Πρόεδρος, 
2. Μαρία Πράπα (αναπληρωματικό μέλος) και  
3. Γεώργιος Αρβανίτης (αναπληρωματικό μέλος) 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) μελών της Επιτροπής. 

Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, 
παρ.4.β του ν.4412/2016 και άρθρο 43§1 του ν.4605/2019 ως ισχύει), με τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
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ατομικής επιχείρησης «ΕΣΚΕΝΑΖΗ ΛΕΩΝ» Λέοντα Εσκενάζη, αναφορικά με την θεατρική παράσταση “Ο 
Γέρος του Μοριά” στον Δήμο Κηφισιάς στις 25/6. 
Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 
 
α) Η με αριθ. 50/2021 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6Φ8Σ7Λ7-ΘΟΥ) περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου 
Τομέα Αθηνών και της Π.Ε. Νήσων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση. 
β) Η με αριθ. 1258/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 96127Λ7-8ΕΠ) περί έγκρισης προσφυγής 
σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για πολιτιστικές εκδηλώσεις της Π.Ε. 
Βόρειου Τομέα Αθηνών, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 
γ) Το από 15-6-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Βόρειου 
Τομέα Αθηνών προς την Επιτροπή, με το οποίο την καλεί σε συνεδρίαση για διενέργεια διαπραγμάτευσης. 
δ) Η από 16-6-2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προς 
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΣΚΕΝΑΖΗ ΛΕΩΝ». 
ε) Η διενεργηθείσα διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά κατά τη συνεδρίαση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, κο Λέοντα Εσκενάζη, ο οποίος δήλωσε ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με 
την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη της 50/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού, ήτοι 
2.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, η Επιτροπή κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας 
«ΕΣΚΕΝΑΖΗ ΛΕΩΝ» για το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00€) πλέον Φ.Π.Α. για τη 
θεατρική παράσταση που θα διενεργηθεί στον  Δήμο Κηφισιάς. 
Το παρόν Πρακτικό, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δια του οικείου 
Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε.Β.Τ.Α., προκειμένου να προβεί στην διενέργεια 
ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία. 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΤΟ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ 
 
 Αικατερίνη Μπασούκου Μαρία Πράπα Γεώργιος Αρβανίτης 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

  
Την έγκριση του αρ. 10/2021 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάθεση, κατόπιν της 
από 16.06.2021 διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 43, παρ. 1 του 
Ν.4605/2019, στον ΕΣΚΕΝΑΖΗ ΛΕΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ-ΑΛΒΕΡΤΟΥ,  Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος 
Ηρακλείου 217, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231, ΑΦΜ 119701053, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, για το συνολικό ποσό των 
2.900,00 € πλέον ΦΠΑ (3.596,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο αφορά καλλιτεχνικές 
αμοιβές, της  θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο Γέρος του Μοριά», που θα πραγματοποιηθεί στις 
25.06.2021 στο Δήμο Κηφισιάς. 
 
Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην  ημερομηνία της εκδήλωσης, στον 
τρόπο διεξαγωγής, αλλαγή του τίτλου της παράστασης ή αλλαγών με ευθύνη των φορέων, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα ημερομηνία, τον νέο 
τρόπο διεξαγωγής και για την αλλαγή τίτλου ή αλλαγών με ευθύνη των φορέων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 με 3.596,00 € , του Ε.Φ. 02072, του ισχύοντος 
προϋπολογισμού 2021. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του αρ. 10/2021 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάθεση, κατόπιν της 
από 16.06.2021 διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 43, παρ. 1 του 
Ν.4605/2019, στον ΕΣΚΕΝΑΖΗ ΛΕΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ-ΑΛΒΕΡΤΟΥ,  Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος 
Ηρακλείου 217, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231, ΑΦΜ 119701053, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, για το συνολικό ποσό των 
2.900,00 € πλέον ΦΠΑ (3.596,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο αφορά καλλιτεχνικές 
αμοιβές, της  θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο Γέρος του Μοριά», που θα πραγματοποιηθεί στις 
25.06.2021 στο Δήμο Κηφισιάς. 
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Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην  ημερομηνία της εκδήλωσης, στον 
τρόπο διεξαγωγής, αλλαγή του τίτλου της παράστασης ή αλλαγών με ευθύνη των φορέων, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα ημερομηνία, τον νέο 
τρόπο διεξαγωγής και για την αλλαγή τίτλου ή αλλαγών με ευθύνη των φορέων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 με 3.596,00 € , του Ε.Φ. 02072, του ισχύοντος 
προϋπολογισμού 2021. 
 
 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει 
λευκό με την παρατήρηση: «Υπάρχουν δυο ζητήματα προβληματικά. Πρώτον ότι σε 
περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης, δεν πληρώνεται η εκδήλωση παρά το ότι θα έχουν 
γίνει πρόβες, θα έχουν υπάρξει μετακινήσεις κλπ και ταυτόχρονα οι συντελεστές της πρέπει 
να είναι διαθέσιμοι για μία άλλη ημερομηνία. Δηλαδή δεν θα μπορούν ενδεχομένως να 
προγραμματίσουν άλλες παραστάσεις. Δεύτερον υπάρχει ο όρος, για πληρωμή 
πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μας προκύπτει ότι στις εκδηλώσεις που εξετάζουμε σήμερα 
υπάρχει τέτοιο θέμα.  Σε όποια εκδήλωση υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, θα 
πρέπει να αναφέρονται στην εισήγηση οι συγκεκριμένοι λόγοι. Εκτός αν εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πιέσεων που συνολικά ασκούνται για να αποποιηθούν οι καλλιτέχνες αυτών 
των δικαιωμάτων τους». 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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