
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αθήνα, 18-06-2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 – 17 
Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776/ 532 / 822 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην έκτακτη συνεδρίασή της, στις 17-6-2021 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. που πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 
11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
αποφάσεων 1309 έως  1315 έτους 2021: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη θεατρική παράσταση με 
τίτλο "Η Κουζίνα". 

1309 

2 
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη μουσική συναυλία με το 
Γιώργο Τσαλίκη. 

1310 

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

1311 

4 
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη θεατρική παράσταση με 
τίτλο «Λουκής Λάρας». 

1312 

5 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή τριών (3) πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στα πλαίσια για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821 και μίας (1) πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια του 
προγράμματος για το Καλοκαίρι 2021 της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

1313 

6 

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 «Καλοκαίρι 2021» συνολικού 
προϋπολογισμού, 263.965,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, καθώς και 
ποσού 13.198,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή των 
πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν. 

1314 

7 

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. 

1315 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της 
Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.        O Πρόεδρος της  
   Οικονομικής Επιτροπής 
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