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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. 1402/2021 
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 34ο  
Έγκριση  των πρακτικών  διαπραγμάτευσης και την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης (΄Αρθρ. 32 Ν. 
4412/2016)  για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρεια 
Αττικής. 
 
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. 
 
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 Ασημακοπούλου 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. 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). 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει       

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-
08-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το ν. 4782/2021: «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». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) 
και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 
3051/5-9-2017) και ισχύει.    

8. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019). 

9. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019). 

10. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

11. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021»  

12. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Την υπ’ αρ. 17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : 
«Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 11308/1.2.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση Π.Σ. με θέμα την έγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

16. Τις υπ’ αρ. 46/2021, 52/2021 και 58/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
17. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 404203/21.5.2021, 464362/8.6.2021 & 480636/13.6.2021 έγγραφα από το 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με τα οποία μας γνωστοποιούνται τα στοιχεία των 
εκπροσώπων των καλλιτεχνών.  

18. Τις υπ’ αρ. 52/2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ) και  58/2021  (ΑΔΑ:ΩΦ2077Λ7-ΠΦΥ)  αποφάσεις της 
Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

19. Τις υπ’ αρ.: 514394/23-06-2021 (ΑΔΑ : 9Β9Τ7Λ7-Β42), 459686/07-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΩΧ7Λ7-
Π1Α), 520566/24-06-2021 (ΑΔΑ: Ρ0Φ17Λ7-ΚΧΠ), και 520563/24-06-2021 Αποφάσεις Ανάληψη 
Υποχρέωσης. 

20. Την υπ’ αρ. 1336/.2021 (ΑΔΑ: ΠΛ8Θ7Λ7-19Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. για την 
έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 32, του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την παροχή υπηρεσιών  για τη 
υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

21. Την υπ’ αρ. 515980/23-06-2021πρόσκληση της αρμόδιας Δνσης Οικονομικών ΚΤ προς την 
Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για συνεδρίαση.  

22. Την υπ’ αρ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση της αρμόδιας  Δνσης Οικονομικών ΚΤ προς τις  
εταιρείες  για διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο  32 Ν. 4412/2016)  για την διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής.  
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23. Το υπ’ αρ. 17Δ/2021 πρακτικό: 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει «για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης» με την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ» για την διοργάνωση δύο μουσικών συναυλιών α) 
στον Δήμο Αθηναίων, στο Αττικό Άλσος, συναυλία του Δ. Σταυριανού, στις 10/07/2021, 
προϋπολογισμού  8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και β) στον Δήμο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας συναυλία του Δ. Σταυριανού, στις 12/07/2021, προϋπολογισμού  
8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
 1)  Την υπ’ αρ. 52/03-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, θέμα 4οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που εισηγούνται Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821. 
2)  Το υπ’ αρ. πρωτ. 480636/13.6.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού.    
3)  Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς με την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ» για 
διαπραγμάτευση τιμής. 
4)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
5) Την  με αριθμ. πρωτ. 514394/23-06-2021 (ΑΔΑ: 9Β9Τ7Λ7-Β42))  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
6) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ» κ. 
Βλάχου Βασιλείου η οποία προσκομίστηκε από τον ίδιο ενώπιον της Επιτροπής, για την 
διοργάνωση δύο μουσικών συναυλιών α) στον Δήμο Αθηναίων, στο Αττικό Άλσος, συναυλία του Δ. 
Σταυριανού, στις 10/07/2021, προϋπολογισμού  8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων και β) στον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας συναυλία του Δ. Σταυριανού, στις 
12/07/2021, προϋπολογισμού  8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής με τον κ. Βλάχο, η τελική του προσφορά διαμορφώθηκε σε 
7900,00€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε μία από τις δύο (2) εκδηλώσεις 
-συναυλίες του Δ. Σταυριανού . 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που αφορούν  την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ» και τον εκπρόσωπο της  κ. Βλάχο Βασίλειο ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με τον κ. Βλάχο Βασίλειο, στην «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ» για την 
διοργάνωση δύο μουσικών συναυλιών α) στον Δήμο Αθηναίων, στο Αττικό Άλσος, συναυλία του Δ. 
Σταυριανού, στις 10/07/2021, προϋπολογισμού  7.900,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων και β) στον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας συναυλία του Δ. Σταυριανού, στις 
12/07/2021, προϋπολογισμού  7.900,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

24. Το υπ’ αρ. 18Δ /2021 πρακτικό: 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει «για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης» με τη θεατρική επιχείρηση Ε.Θ.Β.Ε ΜΑΙΩΤΡΟΝ για την διοργάνωση θεατρικής 
παράστασης με τίτλο ¨Είναι αλήθεια παιδιά;¨ στις 17/07/2021, προϋπολογισμού 3.000,00 πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 52/03-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 4οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που εισηγούνται Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821. 
2) Το υπ’ αρ. πρωτ. 480636/13.6.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού.    
3) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς τη θεατρική επιχείρηση Ε.Θ.Β.Ε 
ΜΑΙΩΤΡΟΝ για διαπραγμάτευση τιμής. 
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4)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, 
η οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου 
εργασίας και συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
5) Την  με αριθμ. πρωτ. 514394/23-06-2021 (ΑΔΑ: 9Β9Τ7Λ7-Β42))  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
6) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της θεατρικής επιχείρησης Ε.Θ.Β.Ε 
ΜΑΙΩΤΡΟΝ κ. Παρχαρίδη Σταύρου, η οποία απεστάλη στην Επιτροπή μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Είναι αλήθεια 
παιδιά;¨ στις 17/07/2021, προϋπολογισμού 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής με τον κ. Παρχαρίδη Σταύρο, η οποία λόγω κορονοϊού 
πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά, η τελική του προσφορά διαμορφώθηκε σε 2.950,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που αφορούν  τη θεατρική επιχείρηση Ε.Θ.Β.Ε ΜΑΙΩΤΡΟΝ και τον εκπρόσωπο της  κ. Παρχαρίδη 
Σταύρο ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με τον κ. Παρχαρίδη Σταύρο, στη θεατρική επιχείρηση Ε.Θ.Β.Ε 
ΜΑΙΩΤΡΟΝ για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Είναι αλήθεια παιδιά;¨ στις 
17/07/2021, στο ποσό της προσφερόμενης κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των 2.950,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.  

25. Το υπ’ αρ. 19Δ /2021πρακτικό: 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει «για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης» με τη θεατρική επιχείρηση ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΜΚΕ για την διοργάνωση θεατρικής 
παράστασης με τίτλο «Κοσμάς ο Αιτωλός» στις 11/07/2021, προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 52/03-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 4οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που εισηγούνται Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821. 
2) Το υπ’ αρ. πρωτ. 480636/13.6.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού.    
3) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς την εταιρεία ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΜΚΕ για 
διαπραγμάτευση τιμής. 
4) Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η 
οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας 
και συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
5) Την  με αριθμ. πρωτ. 514394/23-06-2021 (ΑΔΑ: 9Β9Τ7Λ7-Β42))  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
6) Την  από 24/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της εταιρείας ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΜΚΕ κ. Λ. 
Τσάγκα,  η οποία προσκομίστηκε από την εξουσιοδοτημένη από τον ίδιο κυρία Πιά ενώπιον της 
Επιτροπής, για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Κοσμάς ο Αιτωλός¨ στις 
11/07/2021, προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής με τον κ. Λ. Τσάγκα, η οποία λόγω κορονοϊού πραγματοποιήθηκε 
τηλεφωνικά, η τελική του προσφορά διαμορφώθηκε σε 3.950,00€ πλέον Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων  πνευματικών δικαιωμάτων.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που αφορούν  την εταιρεία ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΜΚΕ και τον εκπρόσωπο της  κ. Λ. Τσάγκα ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με τον κ. Λ. Τσάγκα, και την εταιρεία ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΜΚΕ για την 
διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Κοσμάς ο Αιτωλός¨ στις 11/07/2021, στο ποσό της 
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προσφερόμενης κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των 3.950,00€ πλέον Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων. 
26.Το υπ’  αρ. 20Δ /2021 πρακτικό: 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης με την εταιρεία CELESTIAL PRODUCTIONS για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας 
με τίτλο ¨Τα σχήματα των Αστεριών¨ στις 05/07/2021, προϋπολογισμού 23.000,00 πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 58/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ207Λ7-ΠΦΥ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 10οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
2) Την υπ’ αρ. 1336/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ8Θ7Λ7-19Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα 19ο, 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής… για την πραγματοποίηση των 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021 της Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. σύμφωνα με τις 
οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 404203/21.05.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού.    
4) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς την εταιρεία CELESTIAL 
PRODUCTIONS για διαπραγμάτευση τιμής. 
5)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, 
η οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου 
εργασίας και συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
6) Την  με αριθμ. πρωτ. 459686/07-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΩΧ7Λ7-Π1Α)  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
7) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της εταιρείας «ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ», με τον διακριτικό τίτλο «PRODUCTION 
CELESTIAL MON. IKE», κ. Nαστόπουλου Αργύριου,  η οποία προσκομίστηκε από τον ίδιο 
ενώπιον της Επιτροπής, για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με τίτλο ¨Τα σχήματα των 
Αστεριών¨ στις 05/07/2021, προϋπολογισμού 23.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής, ο κ. Nαστόπουλος Αργύριος επέμεινε στην αρχική του 
προσφορά, ήτοι σε 23.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που αφορούν  την εταιρεία «ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ», με 
τον διακριτικό τίτλο «PRODUCTION CELESTIAL MON. IKE» και τον εκπρόσωπο της  κ 
Nαστόπουλο Αργύριο ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με τον κ. Nαστόπουλο Αργύριο, και την εταιρεία 
«ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ», με τον διακριτικό τίτλο 
«PRODUCTION CELESTIAL MON. IKE» για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Τα 
σχήματα των Αστεριών¨ στις 05/07/2021, στην προσφερόμενη τιμή των 23.000,00 πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

27.Το υπ’ αρ. 21Δ/2021 πρακτικό: 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης με την εταιρεία QUEEN BEE για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Το 
νησί των σκλάβων¨ στις 14/07/2021, προϋπολογισμού 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 58/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ207Λ7-ΠΦΥ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 10οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
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2) Την υπ’ αρ. 1336/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ8Θ7Λ7-19Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα 19ο, 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής… για την πραγματοποίηση των 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021 της Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. σύμφωνα με τις 
οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 464361/08.06.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού.    
4) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς την ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον 
διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για διαπραγμάτευση τιμής. 
5)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, 
η οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου 
εργασίας και συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
6) Την  με αριθμ. πρωτ. 520566/24-06-2021 (ΑΔΑ: Ρ0Φ17Λ7-ΚΧΠ)  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
7) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της επιχείρησης ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART», κ. Οικονόμου 
Στέφανου,  η οποία προσκομίστηκε από τον ίδιο ενώπιον της Επιτροπής, για την διοργάνωση 
θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Το νησί των σκλάβων¨ στις 14/07/2021, προϋπολογισμού 
8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής, ο κ. Οικονόμου Στέφανος επέμεινε στην αρχική του προσφορά, 
ήτοι σε 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που αφορούν  την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE 
DRAMA MUSIC ART» ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με τον κ. Οικονόμου Στέφανο, και την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για την διοργάνωση 
θεατρικής παράστασης με τίτλο ¨Το νησί των σκλάβων¨ στις 14/07/2021, στην προσφερόμενη τιμή 
των 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων. 

 
28. Το υπ’ αρ. 22Δ/2021 πρακτικό: 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης με την 
εταιρεία QUEEN BEE για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με τίτλο ¨Αφιέρωμα στην Ευτυχία 
Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα όνειρο τρελό…¨ στις 13/07/2021, 20/7/2021 και 27/07/2021, συνολικού 
προϋπολογισμού 51.000,00€  και για τις τρεις εκδηλώσεις, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 58/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ207Λ7-ΠΦΥ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 10οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
2) Την υπ’ αρ. 1336/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ8Θ7Λ7-19Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα 19ο, 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής… για την πραγματοποίηση των 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021 της Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. σύμφωνα με τις οικείες 
αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 464361/08.06.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού.    
4) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς την ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον 
διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για διαπραγμάτευση τιμής. 
5)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η 
οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας και 
συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
6) Τις  με αριθμ. πρωτ. 520566/24-06-2021και 459686/7-6-2021  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
7) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της επιχείρησης ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART», κ. Οικονόμου Στέφανου,  η 
οποία προσκομίστηκε από τον ίδιο ενώπιον της Επιτροπής, για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με 
τίτλο ¨Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα όνειρο τρελό…¨ στις 13/07/2021, 20/7/2021 
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και 27/07/2021, συνολικού προϋπολογισμού 51.000,00€  και για τις τρεις εκδηλώσεις, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής, ο κ. Οικονόμου Στέφανος επέμεινε στην αρχική του προσφορά, ήτοι 
σε 51.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, που 
αφορούν  την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA 
MUSIC ART» ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της διενεργηθείσας 
διαπραγμάτευσης με τον κ. Οικονόμου Στέφανο, και την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον 
διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με τίτλο 
¨Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα όνειρο τρελό…¨ στις 13/07/2021, 20/7/2021 και 
27/07/2021, συνολικού προϋπολογισμού 51.000,00€  και για τις τρεις εκδηλώσεις, στην προσφερόμενη 
τιμή των 51.000,00€ πλέον Φ.Π.Α , (63.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων. 
 
29. Το υπ’ αρ. 23Δ/2021 πρακτικό : 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης με την 
εταιρεία QUEEN BEE για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με την Μελίνα Κανά και τη Λιζέτα 
Καλημέρη στις 22/07/2021, προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
 
Έχοντας υπόψιν: 
1) Την υπ’ αρ. 58/03-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ207Λ7-ΠΦΥ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, θέμα 10οΗΔ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
2) Την υπ’ αρ. 1336/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ8Θ7Λ7-19Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα 19ο, 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής… για την πραγματοποίηση των 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021 της Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. σύμφωνα με τις οικείες 
αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 464361/08.06.2021 έγγραφο από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού.    
4) Την με αρ. πρωτ. 520751/24-06-2021 πρόσκληση προς την ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον 
διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για διαπραγμάτευση τιμής. 
5)   Την  υπ’ αρ. πρωτ. 515980/23-06-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η 
οποία διέκοψε τις εργασίες της την Παρασκευή 25-6-2021 λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας και 
συνεχίζει σήμερα Δευτέρα 28-6-2021. 
6) Την  με αριθμ. πρωτ. 520563/24-06-2021   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
7) Την  από 25/6/2021 οικονομική  πρόταση του εκπροσώπου της επιχείρησης ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART», κ. Οικονόμου Στέφανου,  η 
οποία προσκομίστηκε από τον ίδιο ενώπιον της Επιτροπής, για την διοργάνωση μουσικής συναυλίας με 
την Μελίνα Κανά και τη Λιζέτα Καλημέρη στις 22/07/2021, προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής, ο κ. Οικονόμου Στέφανος επέμεινε στην αρχική του προσφορά, ήτοι 
σε 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.,  πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, που 
αφορούν  την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA 
MUSIC ART» ήτοι:  
1) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της διενεργηθείσας 
διαπραγμάτευσης με τον κ. Οικονόμου Στέφανο, και την επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον 
διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART» για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας με την 
Μελίνα Κανά και τη Λιζέτα Καλημέρη στις 22/07/2021, στην προσφερόμενη τιμή των 15.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.                                                       

                                                                                                                                             
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Α). Την έγκριση  των  υπ’ αρ. 17Δ/2021,18Δ/2021,19Δ/2021, 20Δ/2021, 21Δ/2021, 22Δ/2021 & 
23Δ/2021 πρακτικών  διαπραγμάτευσης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και 
Β) Την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης (αρ. 32 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  της  
διοργάνωσης: 

• Δύο μουσικών συναυλιών, μία στο Δήμο Αθηναίων και μια στο Δήμο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας, του Δ. Σταυριανού, την 10/07/2021 και 12/7/2021 αντίστοιχα, προϋπολογισμού  
8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων κάθε μία, στην εταιρεία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ»  που εδρεύει στην Αθήνα, ταχ. δ/νση: Σπάρτης 14 Πλατεία Αμερικής,  
Τ.Κ: 11252,  τηλ: 212 1007079, 6944898482, email: alexandreia.theatro@gmail.com, 
ΑΦΜ:998914537, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και στην οικονομική της προσφορά: 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
ανά παράσταση, ήτοι 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ  για τις δύο παραστάσεις, 19.840,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.  

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Είναι αλήθεια παιδιά;» την 17/07/2021, προϋπολογισμού 
3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΑΙΩΤΡΩΝ»  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη  ταχ, δνση: Αθηνάς 21,   
Τ.Κ: 546 34, τηλ: 6932633127, email: stavrosparcharidis@gmail.com, ΑΦΜ: 090050036, ΔΟΥ: 
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   και στην οικονομική της προσφορά: 2950,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 3.658,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Κοσμάς ο Αιτωλός» που θα πραγματοποιηθεί  την 
11/07/2021, προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στο 
Θέατρο «ΚΝΩΣΣΟΣ»  που εδρεύει στην Αθήνα, ταχ. δ/νση: Πατησίων 195 και Κνωσσού 11,   
Τ.Κ: 11253, τηλ: 210 8677070, 6932662923, email: theatroknosso1@gmail.com, ΑΦΜ: 
996859942, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ  και στην οικονομική του προσφορά, 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 4.960,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   

• Μιας μουσικής συναυλίας με τίτλο «Τα σχήματα των αστεριών» που θα πραγματοποιηθεί την 
5/7/2021,  προϋπολογισμού 23.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στην 
εταιρεία «Ναστόπουλος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική», με διακριτικό τίτλο 
PRODUCTIONS  CELESTIAL ΜΟΝ. ΙΚΕ που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, ταχ. δ/νση: 
Πρεβέζης 28-30,    Τ.Κ: 173 42,  τηλ: 210 9967562,  6944135603, email: 
giannisperidis@celestialproductions.gr, ΑΦΜ: 800921257, ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   και στην 
οικονομική της προσφορά: 23.000,00 πλέον ΦΠΑ, ήτοι 28.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,  πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» που θα πραγματοποιηθεί την 
14/07/2021, προϋπολογισμού 8.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
στην επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA 
MUSIC ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα, ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά  8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9.920,00 €   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Τριών μουσικών συναυλιών με τίτλο «Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα 
όνειρο τρελό…», την 13/07/2021, 20/7/2021 και 27/07/2021, συνολικού προϋπολογισμού 
51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και για τις τρεις εκδηλώσεις, στην 
επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC 
ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα,  ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά 51000 πλέον ΦΠΑ, ήτοι  63.240,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας μουσικής συναυλίας με την ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ και ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ την 22/07/2021, 
συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στην 
επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC 
ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα,  ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600,00 
€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

mailto:alexandreia.theatro@gmail.com
mailto:stavrosparcharidis@gmail.com
mailto:theatroknosso1@gmail.com,%20ΑΦΜ
mailto:giannisperidis@celestialproductions.gr
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΗΙΝ7Λ7-7Δ5



 9 

Α). Την έγκριση  των  υπ’ αρ. 17Δ/2021,18Δ/2021,19Δ/2021, 20Δ/2021, 21Δ/2021, 22Δ/2021 & 
23Δ/2021 πρακτικών  διαπραγμάτευσης της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και 
Β) Την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης (αρ. 32 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  της  
διοργάνωσης: 

• Δύο μουσικών συναυλιών, μία στο Δήμο Αθηναίων και μια στο Δήμο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας, του Δ. Σταυριανού, την 10/07/2021 και 12/7/2021 αντίστοιχα, προϋπολογισμού  
8.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων κάθε μία, στην εταιρεία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΜΚΕ»  που εδρεύει στην Αθήνα, ταχ. δ/νση: Σπάρτης 14 Πλατεία Αμερικής,  
Τ.Κ: 11252,  τηλ: 212 1007079, 6944898482, email: alexandreia.theatro@gmail.com, 
ΑΦΜ:998914537, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και στην οικονομική της προσφορά: 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
ανά παράσταση, ήτοι 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ  για τις δύο παραστάσεις, 19.840,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.  

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Είναι αλήθεια παιδιά;» την 17/07/2021, προϋπολογισμού 
3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΑΙΩΤΡΩΝ»  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη  ταχ, δνση: Αθηνάς 21,   
Τ.Κ: 546 34, τηλ: 6932633127, email: stavrosparcharidis@gmail.com, ΑΦΜ: 090050036, ΔΟΥ: 
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   και στην οικονομική της προσφορά: 2950,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 3.658,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Κοσμάς ο Αιτωλός» που θα πραγματοποιηθεί  την 
11/07/2021, προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στο 
Θέατρο «ΚΝΩΣΣΟΣ»  που εδρεύει στην Αθήνα, ταχ. δ/νση: Πατησίων 195 και Κνωσσού 11,   
Τ.Κ: 11253, τηλ: 210 8677070, 6932662923, email: theatroknosso1@gmail.com, ΑΦΜ: 
996859942, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ  και στην οικονομική του προσφορά, 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 4.960,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.   

• Μιας μουσικής συναυλίας με τίτλο «Τα σχήματα των αστεριών» που θα πραγματοποιηθεί την 
5/7/2021,  προϋπολογισμού 23.000,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στην 
εταιρεία «Ναστόπουλος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική», με διακριτικό τίτλο 
PRODUCTIONS  CELESTIAL ΜΟΝ. ΙΚΕ που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, ταχ. δ/νση: 
Πρεβέζης 28-30,    Τ.Κ: 173 42,  τηλ: 210 9967562,  6944135603, email: 
giannisperidis@celestialproductions.gr, ΑΦΜ: 800921257, ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   και στην 
οικονομική της προσφορά: 23.000,00 πλέον ΦΠΑ, ήτοι 28.520,00 €  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,  πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» που θα πραγματοποιηθεί την 
14/07/2021, προϋπολογισμού 8.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
στην επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA 
MUSIC ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα, ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά  8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9.920,00 €   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Τριών μουσικών συναυλιών με τίτλο «Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα 
όνειρο τρελό…», την 13/07/2021, 20/7/2021 και 27/07/2021, συνολικού προϋπολογισμού 
51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και για τις τρεις εκδηλώσεις, στην 
επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC 
ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα,  ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά 51000 πλέον ΦΠΑ, ήτοι  63.240,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Μιας μουσικής συναυλίας με την ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ και ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ την 22/07/2021, 
συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στην 
επιχείρηση ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE DRAMA MUSIC 
ART»  που εδρεύει στην Καλλιθέα,  ταχ. δ/νση: Καλυψούς 92-94,   Τ.Κ: 176 71,  τηλ: 210 
8677070, 6980569163, email: queenbeemusicart@gmail.com, ΑΦΜ: 159439587, 
ΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ    και στην οικονομική της προσφορά 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600,00 
€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

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

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

mailto:alexandreia.theatro@gmail.com
mailto:stavrosparcharidis@gmail.com
mailto:theatroknosso1@gmail.com,%20ΑΦΜ
mailto:giannisperidis@celestialproductions.gr
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
mailto:queenbeemusicart@gmail.com
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➢ 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 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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