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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2822/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 

 
Θέμα 15ο  

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για δύο μουσικές εκδηλώσεις με 
τη Ζωή Παπαδοπούλου στις 24/12/2021 & 26/12/2021, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το 
χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022. 
 
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  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) 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 στον κ Μπεκούλη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) ο οποίος  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 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. 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». 

7. 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. 

8. 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».  

9. 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». 

10. 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». 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 
από-κτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδή¬λωσης». 

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. Τη με αρ. 76928/9-07-2021 (ΦΕΚ 3075/τ. Β΄/13-07-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση για 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

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

21. Τη με 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». 

22. Τη με αρ. 625207/23-07-2021 (ΦΕΚ 3353/τ. Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών -
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 
2763)». 

23. Τη με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τ. Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

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

25. Την 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». 

26. Την με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής». 

27. Την 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». 

28. Την 2η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 108/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53, αναφορικά με την 3η τροποποίηση 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας οικονομικού έτους 2021. 

29. Την με αρ. πρωτ. 81280/6-07-2021 Απόφαση αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Διοίκησης (με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)  με θέμα « Έλεγχος 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 108/2021 (σε 2η ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. 

30. Τη με αρ. 422/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΥΒΛ7Λ7-6Ψ7) με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». 

31. Τη με 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). 

32. Τη με αριθμ. 140/2021 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ & ΑΔΑΜ: 21REQ009584184) με θέμα «Έγκριση 
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σκοπιμότητας και δαπάνης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 
07/01/2022» 

33. Το από 22-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής. 

34. Το με αρ. πρωτ. 990744/22-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστούγεννα 2021-Πρωτοχρονιά 
2022 στο Πεδίον του Άρεως». 

35. Τη με αρ. πρωτ. 1003709/25-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΜΖΓ7Λ7-ΖΩΚ και ΑΔΑΜ: 21REQ009615846), συνολικού ύψους 249.185,16€ στον ΚΑΕ 0844 
του Ε.Φ.01072 οικ. έτους 2021 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 3068 και α/α βεβ. 3246 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

36. Τη με αρ. 2690/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΟ847Λ7-ΔΚ8) με θέμα: “Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
αναφορικά με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που θα 
γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022, 
συνολικού προϋπολογισμού _35.284,20€_ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών 
δικαιωμάτων, αν προκύπτουν”. 

37. Το από 7-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Τομεάρχη 
Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων στο 
Πεδίον του Άρεως -Χριστούγεννα 2021-Πρωτοχρονιά 2022. 

38. Το με αρ. πρωτ. 1048124/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής προς τον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και την 
Αναπληρώτρια αυτού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης -μεταξύ άλλων- με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

39. Την από 8-12-2021 Πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

40. Το με αρ. πρωτ. 1049372/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ: 21PROC009696533) προς την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, προκειμένου να προσέλθει ο νόμιμος 
εκπρόσωπός της την Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 
Πειραιά, 5ο όροφο, για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

41. Το από 10-12-2021 έγγραφο της Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένο το αρ. 
23/10-12-2021 Πρακτικό της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 
 
Στον Πειραιά σήμερα, 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στα Γραφεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων-Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος 
στον Πειραιά, στον 5ο όροφο, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 
422/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΥΒΛ7Λ7-6Ψ7) με 
θέμα <<Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής>>, κατόπιν της από 8-12-2021 Πρόσκλησης της 
Αναπληρώτριας Προέδρου. 
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        Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι η διενέργεια 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 
4412/2016, αναφορικά με δύο μουσικές εκδηλώσεις με τη Ζωή Παπαδοπούλου στις 24/12/2021 & 
26/12/2021, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής, που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18-12-2021 έως 
07/01/2022 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχαν νόμιμα κληθέντες  οι κάτωθι: 

1. Κάργα Αργυρώ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ως Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος, 

2. Χατζηευσταθίου Δημήτριος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος, 
3. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, ως 

αναπληρωματικό μέλος. 
 
       Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο υπάλληλος Χατζηευσταθίου Δημήτριος. 
 
       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 
 
       Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τη με αρ. 140/2021 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής (με ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ και ΑΔΑΜ:21REQ009584184) με θέμα 
“Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων και δράσεων της 
Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 
18/12/2021 έως 07/01/2022», 

2. Τη με αρ. 2690/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (με 
ΑΔΑ: ΨΟ847Λ7-ΔΚ8) με θέμα: “Έγκριση  προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως 
το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022, συνολικού προϋπολογισμού 
_35.284,20€_ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων, αν 
προκύπτουν ”. 

3. Το με αρ. πρωτ. 1048124/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προς τον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής και τον Αναπληρώτρια αυτού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης –μεταξύ άλλων- και με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

4. Την από 8-12-2021 Πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προέδρου της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το με αρ. πρωτ.  1049372/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ: 21PROC009696533) προς την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, προκειμένου να 
προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπός της τη Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 10:00 στα 
γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον Πειραιά, 5ο όροφο, για τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης. 

 

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

          Αρχικά, έγινε έλεγχος των νόμιμων παραστατικών που είχε ζητήσει η Διεύθυνση 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και διαπιστώθηκε η πληρότητά τους. 
        Στη συνέχεια, διενεργήθηκε διαπραγμάτευση και κατατέθηκε ενώπιον της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής οικονομική προσφορά από την κ. Αναστασία Παπαγεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο 
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της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ βάσει του 
από 25-11-2021 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιητικού καταστατικού της (αρ. πρωτ. 
1056669/10-12-2021 στη Δ/νση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων ), η οποία ανήλθε στο ποσό 
2.650 € χωρίς Φ.Π.Α. η κάθε μία παράσταση και στο σύνολο των 6.572,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν υπάρχουν.  
         
      Ύστερα από τα ανωτέρω και κατόπιν διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
για την ανάθεση της διεξαγωγής δύο μουσικών εκδηλώσεων με τη Ζωή Παπαδοπούλου στις 
24/12/2021 & 26/12/2021, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 
έως 07/01/2022, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 
που εδρεύει επί της οδού Μοναστηρίου 136 στην Αθήνα Τ. Κ. 10442 με ΑΦΜ 997158637 και ΔΟΥ 
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, στην τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 2.650€ χωρίς ΦΠΑ η κάθε μία και για 
τις δύο παραστάσεις 6.572,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
αν υπάρχουν. 
 
     Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στη Δ/νση Οικονομικών 
Π. Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 
 
Πειραιάς, 10-12-2021 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή: 
 
α. την έγκριση του Πρακτικού 23/10-12-2021 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί 
η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αφορά στη 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 
4412/2016, ενώπιόν της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή  γνωμοδοτεί ομόφωνα  για την 
ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, δύο  μουσικές εκδηλώσεις (συναυλίες) με την Ζωή 
Παπαδοπούλου στις 24/12/2021 και 26/12/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το 
χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, που εδρεύει επί της οδού Μοναστηριού 136 στην Αθήνα (ΤΚ 
104 42), με ΑΦΜ 997158637 και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, στην τιμή των 2.650,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
3.286,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάθε μια και συνολικά 5.300,00€ χωρίς ΦΠΑ 
και 6.572,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο μουσικές εκδηλώσεις(συναυλίες), 
 
β. για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων (έως 5% επί του καθαρού ποσού + 
ΦΠΑ 24%), ήτοι έως 164,30€ με ΦΠΑ η κάθε μία και 328,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
για το σύνολο των δύο μουσικών εκδηλώσεων (συναυλιών) 

 
          Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας ή αλλαγής του χώρου ή τρόπου 
διεξαγωγής των ανωτέρω εκδηλώσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας με την παρούσα απόφαση. 
 
       Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής.  
 
     [CPV: 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων] 

ΑΔΑ: ΨΔΥΖ7Λ7-ΜΘΕ



 7 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την έγκριση του Πρακτικού 23/10-12-2021 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί 
η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αφορά στη 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 
4412/2016, ενώπιόν της, και ως εκ τούτου:  
α) την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, δύο μουσικών εκδηλώσεων (συναυλίες) με την Ζωή 
Παπαδοπούλου στις 24/12/2021 και 26/12/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το 
χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
την επωνυμία ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, που εδρεύει επί της οδού Μοναστηριού 136 στην Αθήνα (ΤΚ 
104 42), με ΑΦΜ 997158637 και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, στην τιμή των 2.650,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
3.286,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάθε μια και συνολικά 5.300,00€ χωρίς ΦΠΑ 
και 6.572,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο μουσικές εκδηλώσεις(συναυλίες), 
 
β) την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων (έως 5% επί του καθαρού ποσού + ΦΠΑ 
24%), ήτοι έως 164,30€ με ΦΠΑ η κάθε μία και 328,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για 
το σύνολο των δύο μουσικών εκδηλώσεων (συναυλιών) 

 
          Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας ή αλλαγής του χώρου ή τρόπου 
διεξαγωγής των ανωτέρω εκδηλώσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας με την παρούσα απόφαση. 
 
       Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής.  
 
     [CPV: 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων] 

 

 

 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

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

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση:  «Πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά, τους νέους και για όλους τους 
κατοίκους της Αττικής. Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει πλούτος και πολλές εκδηλώσεις, 
ωστόσο συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη διοργάνωση. Δεν 
έγινε δηλαδή κανένας καλλιτεχνικός διαγωνισμός ώστε να έχουν την ευκαιρία όλοι οι 
καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την δουλειά τους, μέσα σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα 
έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Αττικής. Αντ' αυτού έχουμε ένα συνονθύλευμα εκδηλώσεων - 
παραστάσεων, θεατρικών και μουσικών που ο κάθε καλλιτέχνης ή θίασος ή συγκρότημα 
παρουσιάζει ότι έχει προγραμματίσει. Δεν κρίνουμε την ποιότητα και τον επαγγελματισμό 
κανενός, που μπορεί να είναι ύψιστος. Το σύνολο σχεδόν του κλάδου των καλλιτεχνών λόγω 
της πανδημίας βρίσκεται σε δεινή θέση 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 
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στην περίπτωση αναβολής λόγω υγειονομικών μέτρων και απαγορεύσεων των παραστάσεων, 
με την live streaming αναμετάδοσή τους καθώς και την μαγνητοσκόπηση τους για μελλοντικές 
προβολές. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας στις σχετικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις καθώς 
και για εκείνες για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, συνεχίζετε στην ίδια 
κατεύθυνση. Τέλος, οι εκδηλώσεις είναι πολύ κοστοβόρες και γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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