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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1391/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 21ο  
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά 
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή συνολικά οκτώ 
(8) πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 
σε Δήμους της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 47.368,00€ συμπ. ΦΠΑ 
και ποσού 2.368,40€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά 
προκύπτουν. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Μαστραντωνάκη (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 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 με 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» και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του άρθρο 6, περίπτωση 14, τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», τον Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι», τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΝ 134 Α’) 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. Τον 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, και 
ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση», όπως κάθε φορά ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

6. 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 καθώς και την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
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. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 
4258/20-11-2019) και αρ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθ. 21947/12-01-2021 (ΦΕΚ 133/Β/19-1-2021) και 411961/24-5-2021 
(ΦΕΚ 2268/Β/2021), Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 498816/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ67Λ7-1ΑΛ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ./3-9-2019). 

11. Την υπ’ αριθ. 505910/4-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση-Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ3411/τ.Β’/6-9-2019). 

12. Την υπ΄αριθ. 696452/5-11-2019 (ΦΕΚ 930/ΥΟΔΔ/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 
1013/ΥΟΔΔ/2019. 

13. Tην υπ΄αριθ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1077/ΥΟΔΔ/29-12-2020). 

14. Την με αριθ. 64844/26-1-2021 (ΦΕΚ 54/ΥΟΔΔ/29-1-2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού και τροποποίησης  και 
συμπλήρωσης της με αριθ. 457959/1-7-2020 προηγούμενης απόφασής του. 
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15. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  

16. Τη με αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 54/2021 
(ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύει. 

17. Τη με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», την αριθ. 17/2021 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Α. καθώς και την αριθ. 53/2021 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) αναφορικά με την 2η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Α. οικονομικού έτους 2021.  

18. Τη με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής», την 
αριθ. 11308/1-2-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφορικά με 
έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α. 
καθώς και την αριθ. 33682/22-3-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
αναφορικά με έλεγχο νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 53/2021 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Α.  

19. 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». 

20. Την υπ’ αριθ. 626/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΡ997Λ7-137) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών & παροχής 
υπηρεσιών, των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, καθώς και της 
Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2021-2022 της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής». 

21. Την υπ’ αριθ. 48/2021 (ΑΔΑ: 66ΟΚ7Λ7-ΞΔΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα: “Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της”. 

22. Τη με αριθ. 40/2021 (ΑΔΑ: 6Ι8Μ7Λ7-ΠΤΟ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που εισηγείται η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα για τον 
Εορτασμό των 200ων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» η οποία 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 52/2021 - ορθή επανάληψη - (ΑΔΑ: Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ, ΑΔΑΜ: 
21REQ008804351). 

23. Το με αρ. πρωτ. 480636/13-06-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
θέμα: «Επετειακές εκδηλώσεις 2021 για τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, 
ΠΕ Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Νότιου Τομέα Αθηνών». 

24. Τα από 15-06-2021 (2) και 16-06-2021 (1) ηλεκτρονικά μηνύματα του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού με τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας οι ημερομηνίες και οι χώροι 
διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων: α) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, β) του Δήμου 
Νέας Σμύρνης και γ) του Δήμου Καλλιθέας. 

25. Το από 17-06-2021 έγγραφο, με διευκρινίσεις του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τρέχοντος 
έτους. 

26. Τα ποσά της δαπάνης που αφορούν καλλιτεχνικές αμοιβές ανέρχονται στα 38.200,00€ πλέον 
ΦΠΑ για τη διεξαγωγή συνολικά οκτώ (8) πολιτιστικών εκδηλώσεων και 1.910,00€ πλέον ΦΠΑ 
για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων όπου αυτά προκύπτουν και θα βαρύνουν τον 
ΚΑΕ 0844, του Ειδικού Φορέα 04072, προϋπολογισμού έτους 2021. 

27. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της παρούσας θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 
2021. Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην ημερομηνία των εκδηλώσεων ή 
στον τρόπο διεξαγωγής, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα 
ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για 

 
Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή συνολικά 
οκτώ (8) πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821 σε Δήμους της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 47.368,00€ συμπ. 
ΦΠΑ και ποσού 2.368,40€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου 
αυτά προκύπτουν, ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ανοικτών και συνοπτικών διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και της άσκησης της αρμοδιότητας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α /́1-4-2019), με την οποία μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32Α, με τους 
νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες / 
καλλιτεχνικά σχήματα των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων: 
 

1. Δήμος Νέας Σμύρνης: Συναυλία της Ζ. Τηγανούρια με τίτλο «Η Ζωή Τηγανούρια 
παρουσιάζει 200 Χρόνια» της εταιρείας «ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ- ZOE 
MUSIC», προϋπολογισμού 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 
στις 04/09/2021. 

2. Δήμος Γλυφάδας: Συναυλία του Γερ. Ανδρεάτου, παραγωγή της εταιρείας «IMAGIN ART», 
προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

3. Δήμος Αλίμου: Θεατρική παράσταση με τίτλο « Ο Γέρος της Καρύταινας & της Λευτεριάς» 
του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΠΕΤΡΑ», προϋπολογισμού 3.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

4. Δήμος Καλλιθέας: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ρήγας Φεραίος» της εταιρείας 
«ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ», προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η παράσταση θα 
πραγματοποιηθεί στις 02/09/2021. 

5. Δήμος Π. Φαλήρου: Μουσική παράσταση με τίτλο «Ο Θοδωρής του ‘21» της εταιρείας 
«PROARTE CULTURAL SERVICES», προϋπολογισμού 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

6. Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Είναι αλήθεια παιδιά;» 
της θεατρικής επιχείρησης «ΜΑΙΩΤΡΟΝ», προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2021.  

7. Δήμος Αγ.Δημητρίου: Παράσταση Καραγκιόζη, με τίτλο «Ο Καραγκιόζης στην 
Επανάσταση» της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 500,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

8. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Άγνωστες Ηρωίδες του ‘21» 
της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΗΝΗ», προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2021. 

 
Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην ημερομηνία των εκδηλώσεων ή στον τρόπο 
διεξαγωγής, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα ημερομηνία και 
τον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 04.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2021. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή συνολικά 
οκτώ (8) πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821 σε Δήμους της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 47.368,00€ συμπ. 
ΦΠΑ και ποσού 2.368,40€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου 
αυτά προκύπτουν, ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των 
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αποτελεσμάτων των ανοικτών και συνοπτικών διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και της άσκησης της αρμοδιότητας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α /́1-4-2019), με την οποία μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32Α, με τους 
νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες / 
καλλιτεχνικά σχήματα των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων: 
 

1. Δήμος Νέας Σμύρνης: Συναυλία της Ζ. Τηγανούρια με τίτλο «Η Ζωή Τηγανούρια 
παρουσιάζει 200 Χρόνια» της εταιρείας «ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ- ZOE 
MUSIC», προϋπολογισμού 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 
στις 04/09/2021. 

2. Δήμος Γλυφάδας: Συναυλία του Γερ. Ανδρεάτου, παραγωγή της εταιρείας «IMAGIN ART», 
προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

3. Δήμος Αλίμου: Θεατρική παράσταση με τίτλο « Ο Γέρος της Καρύταινας & της Λευτεριάς» 
του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΠΕΤΡΑ», προϋπολογισμού 3.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

4. Δήμος Καλλιθέας: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ρήγας Φεραίος» της εταιρείας 
«ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ», προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η παράσταση θα 
πραγματοποιηθεί στις 02/09/2021. 

5. Δήμος Π. Φαλήρου: Μουσική παράσταση με τίτλο «Ο Θοδωρής του ‘21» της εταιρείας 
«PROARTE CULTURAL SERVICES», προϋπολογισμού 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

6. Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Είναι αλήθεια παιδιά;» 
της θεατρικής επιχείρησης «ΜΑΙΩΤΡΟΝ», προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2021.  

7. Δήμος Αγ.Δημητρίου: Παράσταση Καραγκιόζη, με τίτλο «Ο Καραγκιόζης στην 
Επανάσταση» της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 500,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

8. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Θεατρική παράσταση με τίτλο «Άγνωστες Ηρωίδες του ‘21» 
της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΗΝΗ», προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2021. 

 
Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής, στην ημερομηνία των εκδηλώσεων ή στον τρόπο 
διεξαγωγής, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα ημερομηνία και 
τον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 04.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2021. 

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

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω 
απόφαση. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 
παρατήρηση: «Η Περιφέρεια Αττικής έπρεπε να έχει προκηρύξει έναν καλλιτεχνικό διαγωνισμό 
τόσο για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, όσο και για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
συμπλήρωσης της έναρξης της επανάστασης του 1821. Αντ’ αυτού έχουμε ένα συνονθύλευμα 
εκδηλώσεων – παραστάσεων, θεατρικών και μουσικών που ο κάθε καλλιτέχνης ή θίασος 
παρουσιάζει ότι έχει ο ίδιος προγραμματίσει. Δεν κρίνουμε την ποιότητα και τον 
επαγγελματισμό κανενός, που μπορεί να είναι ύψιστος. Το σύνολο σχεδόν του κλάδου των 
καλλιτεχνών λόγω της πανδημίας είναι ουσιαστικά χωρίς δουλειά εδώ και 16 μήνες και 
δέχονται πιέσεις να υποχωρήσουν από δικαιώματα ώστε να εξασφαλίσουν «ένα πιάτο φαΐ». 
Δεν κάνουμε βήμα πίσω στη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση των συντελεστών και εργαζόμενων 
σε μια παράσταση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων (αμοιβή, ασφάλιση κλπ) και 
κυρίως στην εξασφάλιση των πνευματικών και συγγενών δικαιωμάτων που οφείλουν ρητά να 
αναφέρονται εισηγητικά και όχι με τον γενικό όρο «όπου αυτά προβλέπονται». Τέλος δεν 
αναφέρεται κάτι για δικαιώματα, που αφορούν στην περίπτωση αναβολής λόγω υγειονομικών 
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μέτρων και απαγορεύσεων των παραστάσεων, με την live streaming αναμετάδωσή τους 
καθώς και την μαγνητοσκόπηση τους για μελλοντικές προβολές.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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