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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. 1315/2021 
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 7ο  
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στους Δήμους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τον Εορτασμό των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821 συνολικού προϋπολογισμού, 110.360,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, καθώς και ποσού 5.518,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν. 
 
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 
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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. 
 
 
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. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «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 Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

3. Τη με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

4. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
5. Τον 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/τ.Α΄/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/2-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «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».  

8. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.  

9. Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».  

11. Tον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».  

12. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».  

13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

15. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».  
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16. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».  

17. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α΄/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία».  

18. Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/03- 09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».  

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

21. Την υπ’ αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» .  

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής».  

23. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής » .  

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής».  

25. 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.  

26. 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».  

27. Την υπ’ 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.  

28. Την υπ’ 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.  

29. Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 
Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 
της» (ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021).  

30. Τη με αρ. 52/2021 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ) με θέμα «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 40 και 41 αποφάσεων 
σχετικά  με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
εισηγούνται  Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων  για τον Εορτασμό των 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 1821 ως εξής: 1. Αντικατάσταση της παράστασης «Ψυχές 
γενναίες» του Γεράσιμου Ανδρεάτου λόγω ακύρωσης, σε Πειραιά και Ανατολική Αττική 2. 
Διαφοροποίηση του προγράμματος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, λόγω ακύρωσης των 
εκδηλώσεων από τον Δήμο Γαλατσίου 3. Διαφοροποίηση του προγράμματος στον Δυτικό 
Τομέα Αθηνών, λόγω ακύρωσης της παράστασης «Άγνωστες Ηρωίδες του ΄21» από το Δήμο 
Αιγάλεω 4.Αντικατάσταση της παράσταση στην Γλυφάδα», σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 
για την Π. Ε. Ανατολικής Αττικής οι κάτωθι εκδηλώσεις:  
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Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΠΟΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α) 

1 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΛΕΓΚΩ” ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΖΩΗ – ΑΡΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
6.000,00 

2 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΚΟΣΜΑΣ Ο 
ΑΙΤΩΛΟΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΤΣΑΓΚΑ  

ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

4.000,00 

3 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ “ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ” 
ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗ  

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΘΟΡΙΚΟ 
11.000,00 

4 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ” 
ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΑΪΡΗ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 4.000,00 

5 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΚΑΝΟΥ  

ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

10.000,00 

6 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η ΩΔΗ ΤΟΥ 
ΠΑΠΑ” ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΡΟΧΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
5.500,00 

7 
ΣΥΝ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ” 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
500,00 

8 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΘΑΝΑΤΕΣ” 
(ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ – ΜΑΝΤΩ) 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
8.000,00 

9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
8.000,00 

10 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ”  
ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
4.000,00 

11 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΦΙΛΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΟΥ Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

6.000,00 

12 ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΜΙΜΗΣ ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 
2.000,00 

13 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΤΟΝΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

7.000,00 

14 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ ‘21»  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 4.000,00 

15 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΦΙΛΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΟΥ Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 6.000,00 

16 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 
“ΜΑΙΩΤΡΟΝ” ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΡΥΦΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

3.000,00 

Τέλος, επισημαίνουμε πως ενδέχεται να έχουμε αλλαγές τίτλων ή ακόμα και συντελεστών, πάντα 
όμως με την ίδια θεματολογία. Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, αλλαγή του 
τίτλου ή αλλαγών με ευθύνη των φορέων οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο νέο οριζόμενο 
χρόνο και τόπο, χωρίς τροποποίηση της απόφασης, για τους λόγους αυτούς, χωρίς αλλαγή στον 
προϋπολογισμό. 
Οι δαπάνες αφορούν καλλιτεχνικές αμοιβές, πλέον ΦΠΑ και πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου απαιτούνται. 
Σε όλες τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού.  
31. Τις βεβαιώσεις των Δήμων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, οι οποίες μας 
διαβιβάστηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. 495973/16-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου 
Τομεάρχη Πολιτισμού με θέμα: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ανατολικής Αττικής» και με τις οποίες 
δεσμεύονται ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα που 
έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΕΟΔΥ, θα τηρηθούν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο κατά την προσέλευση, τη 
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διάρκεια και την αποχώρηση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα εξάπλωσης του Covid-
19 για το κοινό και για τους καλλιτέχνες.  
32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 480636/13/06/2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτσμού με 
τίτλο «Επετειακές Εκδηλώσεις 2021 για Κεντρικό Τομέα Αθηνών, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Π.Ε. 
Πειραιά, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών». 
33. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 495267/16-06-2021, 495857/16-06-2021 και 495973/16-06-2021 μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Τομεάρχη Πολιτισμού, τα οποία αφορούν διευκρινίσεις 
και αλλαγές αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης των ανωτέρω εκδηλώσεων. 
34. Σύμφωνα με το άρθρο 186, ενότητα Η΄, σημεία 11, 13 και 14 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7- 
06-2010) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα των Περιφερειών η συμμετοχή σε προγράμματα 
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, ο συντονισμός δράσεων των 
πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 
υπερτοπικής σημασίας, η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και 
φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς και την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς 
πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη 
διάδοσή της στους νέους.   
35. 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».  
36. Η δαπάνη, εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας καθώς συνδέεται με την προβολή της και 
την προαγωγή των πνευματικών και κοινωνικών συμφερόντων των πολιτών της και είναι πλήρως 
λειτουργική για αυτή.  
 

Εισηγούμαστε 
 
Την προσφυγή στην διαδικασία διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών ή 
καλλιτεχνικών γραφείων, για τις καλλιτεχνικές αμοιβές των πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 52/2021 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, στους Δήμους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τον Εορτασμό των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821. 
Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην ημερομηνία των εκδηλώσεων, 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 βαρύνει τον ΚΑΕ 0844, με ποσό 110.360,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, καθώς και 
με ποσό 5.518,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου αυτά προκύπτουν, του Ε.Φ. 05072, του ισχύοντος προϋπολογισμού 2021. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
 
Την προσφυγή στην διαδικασία διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών ή 
καλλιτεχνικών γραφείων, για τις καλλιτεχνικές αμοιβές των πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 52/2021 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
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Περιφέρειας Αττικής, στους Δήμους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τον Εορτασμό των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821. 
Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην ημερομηνία των εκδηλώσεων, 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 βαρύνει τον ΚΑΕ 0844, με ποσό 110.360,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, καθώς και 
με ποσό 5.518,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου αυτά προκύπτουν, του Ε.Φ. 05072, του ισχύοντος προϋπολογισμού 2021. 
 
 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το 

αναπληρωματικό μέλος της κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ 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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