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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. 2828/2021 
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 21ο  

Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση της διεξαγωγής  
επτά (7) μουσικών συναυλιών, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας 
Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 
07/01/2022, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

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

• Κουρή Μαρία  

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος. 
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 Κάββαλο 
(Γενικό Δ/ντη Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
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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. 625207/23-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26-07-2021). 

14. Tην υπ΄αριθ. 864073/14-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ357Λ7-ΝΛΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 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 (ΦΕΚ 4832/τ.Β’/19-10-2021). 
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15. 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. 

16. 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.  

17. 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. 

18. 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, την αριθ. 53/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) αναφορικά με την 2η αναμόρφωση, την αριθ. 108/2021 (σε 2η ορθή 
επανάληψη) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-
Α53) αναφορικά με την 3η αναμόρφωση, καθώς και την αριθ. 161/2021 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ) αναφορικά με την 4η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Α. οικονομικού έτους 2021. 

19. 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 άριθ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α., 
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. καθώς και την αριθ. 81280/06-07-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αναφορικά με έλεγχο νομιμότητας της υπ  ́αριθ. 108/2021 (σε 2η ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.  

20. 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». 

21. 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». 

22. 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”. 

23. Τη με αριθ. 140/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ , ΑΔΑΜ: 21REQ009584184) Απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 
07/01/2022». 

24. Το με αρ. πρωτ. 990744/22-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με 
θέμα: «Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστούγεννα 2021-Πρωτοχρονιά 2022 στο Πεδίον του 
Άρεως». 

25. Το από 01/12/2021  ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Τομεάρχη Πολιτισμού με το οποίο 
γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας οι ημερομηνίες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
καθώς και οι εταιρείες παραγωγής. 

26. Την υπ' αριθ. 2695/2021 (ΑΔΑ: 6Η507Λ7-ΥΣΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά 
(7) μουσικών συναυλιών , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας 
Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 
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07/01/2022 , συνολικού προϋπολογισμού 20.460,00€ συμπ. ΦΠΑ και ποσού 1.023,00€ συμπ. 
ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν». 

27. Τη με αρ. πρωτ. 1003709/25-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΖΓ7Λ7-ΖΩΚ, ΑΔΑΜ: 21REQ009615846) 
σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, συνολικού 
ύψους 249.185,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3068 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με ΑΑ βεβ: 
3246. 

28. Τα δικαιολογητικά των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 
1024137/1-12-2021(για 2 εκδηλώσεις) , 1025379/1-12-2021(για 3 εκδηλώσεις) , 1009985/26-
11-2021, (για 2 εκδηλώσεις),  

29. Τη με αρ. πρωτ. 1034096/03-12-2021 πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν τα καλλιτεχνικά σχήματα των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διενέργεια 
διαπραγμάτευσης ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής την Τρίτη 07-12-2021 και 
ώρα από 10:30 π.μ. . 

30. Τη με αρ. πρωτ. 1034663/03-12-2021 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για διενέργεια διαπραγμάτευσης με τους νόμιμους εκπροσώπους των 
οικονομικών φορέων την Τρίτη 07-12-2021 και ώρα από 10:30 π.μ. . 

31. Τις με αρ. πρωτ. 1041494, 1045031 , 1041520, 1045053 , 1041506 , 1044961 και 1041449/07-
12-2021 οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, υπογεγραμμένες από τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 

32. Το με αρ. 25/2021 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής το οποίο διαβιβάστηκε 
στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 1054431/09-12-2021 και έχει ως εξής: 

 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 25/2021 

 
Στην  Καλλιθέα σήμερα, 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 

Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε  με 
την 626/2021 (ΑΔΑ : ΨΡ997Λ7-137) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. Η   Επιτροπή η οποία συνήλθε  για την άσκηση διαδικασίας  της διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 απαρτίζεται από τρία  μέλη . 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
Η πρόεδρος: ΔΑΓΛΑ –ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ 
Το τακτικό μέλος: ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Το τακτικό μέλος: ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 
1034663/03/12/2021   πρόσκληση  της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών σχετικά με 
τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 32,  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει, με τους 
νόμιμους  εκπροσώπους των κάτωθι οικονομικών  φορέων για την διεξαγωγή  επτά (7) μουσικών 
συναυλιών, στο πλαίσιο  των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα 
γίνουν στο Πεδίο του Άρεως το χρονικό διάστημα  μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022, όπως 
εμφαίνονται αναλυτικά κάτωθι:  

  Η Επιτροπή, έλαβε υπόψη: 
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1. Την με αρ.2695/2021 (ΑΔΑ: 6 Η507Λ7-ΥΣΠ)   απόφαση έγκρισης δαπάνης της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την διεξαγωγή  επτά (7) μουσικών συναυλιών, στο 
πλαίσιο  των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής . 

2. Την αρ. πρωτ.1034096/03/12/2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών  προς τους νόμιμους  εκπροσώπους των κάτωθι οικονομικών  φορέων: 

 
 
1.Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε   ο  ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας    μέσω του 
εκπροσώπου του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ο οποίος  είναι και ο νόμιμος 
εκπρόσωπος  της ΑΜΚΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και κατέθεσε τις αρ. πρωτ. 1041494/07-12-
2021 και 1045031/07-12-2021  οικονομικές προσφορές  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,όπως 
αυτά  αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1034663/03-12-2021    Πρόσκληση    της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών  για τις δύο (2) μουσικές συναυλίες  με το μουσικό σχήμα De 
Profundis, , ένα οκταμελές σχήμα που αποτελείται από έγχορδα  και ειδικότερα  5 βιολιά , μία 
βιόλα, ένα τσέλο κι ένα κοντραμπάσο, προϋπολογισμού  1.250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  για κάθε 
συναυλία  και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ  συνολικά για τις δύο(2) συναυλίες, με ημερομηνίες 
διεξαγωγής 29/12/2021 και 01/01/2022, με  την ΑΜΚΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 
2.Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε   ο  ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας    μέσω της 
εκπροσώπου του  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  η οποία είναι και η διαχειρίστρια  
της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο QUEEN BEE DRAMA MUSIC ART  και κατέθεσε τις 
αρ. πρωτ. 1041520/07-12-2021 και 1045053/07-12-2021  οικονομικές προσφορές  και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά  αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1034663/03-12-2021    
Πρόσκληση    της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών  για τις δύο (2) μουσικές 
συναυλίες  με τον Χάρη Πανόπουλο, ένα νέο  τραγουδοποιό, μουσικό και ερμηνευτή που κερδίζει 
με γρήγορους ρυθμούς τις εντυπώσεις και στιγματίζεται ως ένας ώριμος και δυναμικός 
καλλιτέχνης, προϋπολογισμού 2.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για κάθε συναυλία και 5.500,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες, με ημερομηνίες διεξαγωγής 22/12/2021 και 
03/01/2022 ,με την ατομική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ. 
3.Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε   ο  ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας    μέσω της 
εκπροσώπου του   ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ     και κατέθεσε τις αρ. πρωτ. 1041506/07-12-
2021 , 1044961/07-12-2021 και 1041449/07-12-2021  οικονομικές προσφορές  και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ,όπως αυτά  αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1034663/03/12/2021    Πρόσκληση    της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών  για τις δύο (2) μουσικές συναυλίες  με  τους 
πασίγνωστους  και ξεσηκωτικούς SWINGING CATS,  επταμελής ορχήστρα ,προϋπολογισμού 
3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε συναυλία  και 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α συνολικά για τις 
δύο (2)συναυλίες, με ημερομηνίες διεξαγωγής 25/12/2021 και 31/12/2021 με την ατομική 
επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ .     
Επίσης  μία(1) μουσική συναυλία  με την Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της,   
προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α,   με ημερομηνία  διεξαγωγής 05/01/2022 , με την 
ατομική επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ. 
H Γνωμοδοτική επιτροπή ζήτησε από τους ανωτέρω νόμιμους εκπροσώπους βελτίωση της τιμής 
της      οικονομικής τους  προσφοράς  , αλλά αυτοί   ενέμειναν στην αρχική τους προσφορά . 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατόπιν της διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης  η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί ομόφωνα  τα κάτωθι : 
1.Yπέρ της ανάθεσης  στην    ΑΜΚΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δύο (2) μουσικών συναυλιών  με το 
μουσικό σχήμα De Profundis, , ένα οκταμελές σχήμα που αποτελείται από έγχορδα  και ειδικότερα 
5 βιολιά, μία βιόλα ,ένα τσέλο κι ένα κοντραμπάσο, προϋπολογισμού  1.250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
για κάθε συναυλία  και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ  συνολικά για τις δύο(2) συναυλίες, με ημερομηνίες 
διεξαγωγής 29/12/2021 και 01/01/2022. 
2. Yπέρ της ανάθεσης  στην ατομική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ   δύο (2) μουσικών 
συναυλιών  με τον Χάρη Πανόπουλο, ένα νέο  τραγουδοποιό, μουσικό και ερμηνευτή που κερδίζει 
με γρήγορους ρυθμούς τις εντυπώσεις και στιγματίζεται ως ένας ώριμος και δυναμικός 
καλλιτέχνης, προϋπολογισμού 2.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για κάθε συναυλία και 5.500,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες, με ημερομηνίες διεξαγωγής 22/12/2021 και 
03/01/2022 . 
3. Υπέρ της ανάθεσης στην ατομική επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ δύο (2) μουσικών 
συναυλιών  με  τους πασίγνωστους  και ξεσηκωτικούς SWINGING CATS,  επταμελής ορχήστρα, 
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προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε συναυλία  και 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 
συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες, με ημερομηνίες διεξαγωγής 25/12/2021 και 31/12/2021. Επίσης 
ακόμα μία(1) μουσική συναυλία  με την Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της,   
προϋπολογισμού 2.500,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α,   με ημερομηνία  διεξαγωγής 05/01/2022. 

 Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής. 

      
Η πρόεδρος: ΔΑΓΛΑ –ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ 
Το τακτικό μέλος: ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Το τακτικό  μέλος: ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για 
 

Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 25/2021 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά (7) μουσικών 
συναυλιών , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα 
γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022. 
  
Β) Την ανάθεση, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά (7) μουσικών συναυλιών , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022 , στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 
 

1. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με το μουσικό σχήμα De Profundis, ένα οκταμελές σχήμα που 
αποτελείται μόνο από έγχορδα και ειδικότερα 5 βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο κι ένα 
κοντραμπάσο,  με ημερομηνίες διεξαγωγής 29/12/2021 και 01/01/2022 , στην ΑΜΚΕ 
ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , ΟΤ14 0 48100 Πρέβεζα, ΑΦΜ: 997336225, ΔΟΥ: Πρέβεζας, η 
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.  Κάσσο Σωτήριο, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 1.250,00€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε συναυλία και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
συνολικά για τις δύο(2) συναυλίες . 

2. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με το Χάρη Πανόπουλο, ένα νέο τραγουδοποιό, μουσικό και 
ερμηνευτή που κερδίζει με γρήγορους ρυθμούς τις εντυπώσεις και στιγματίζεται ως ένας 
ώριμος και δυναμικός καλλιτέχνης, με ημερομηνίες διεξαγωγής 22/12/2021 και 03/01/2022 
στην ατομική επιχείρηση  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ,  Καλυψούς 3 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 
159439587, ΔΟΥ: Καλλιθέας , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.  Αποστόλου 
Ροδόκλεια , στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 2.750,00€ πλέον Φ.Π.Α. για 
κάθε συναυλία και 5.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες . 

3. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με τους πασίγνωστους και ξεσηκωτικούς Swinging’ Cats, 
επταμελής ορχήστρα, με ημερομηνίες διεξαγωγής 25/12/2021 και 31/12/2021 στην ατομική 
επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ , Ηπίτου 7 Αθήνα, ΑΦΜ: 141302869, ΔΟΥ: Α’ 
Αθηνών , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.  Στεφανίδη Δάφνη Αριάδνη , στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε συναυλία και 
6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες . 

4. Μία (1) μουσική συναυλία με τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της,  με 
ημερομηνία διεξαγωγής 05/01/2022 στην ατομική επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ 
ΑΡΙΑΔΝΗ , Ηπίτου 7 Αθήνα, ΑΦΜ: 141302869, ΔΟΥ: Α’ Αθηνών , η οποία εκπροσωπείται 
νόμιμα από την κ.  Στεφανίδη Δάφνη Αριάδνη , στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, 
ήτοι 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί , του χώρου ,  ή ακόμη και των 
συντελεστών , λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας , 
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ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο , η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή 
τόπο , ή άλλους συντελεστές , χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2021. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 25/2021 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά (7) μουσικών 
συναυλιών , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα 
γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022. 
  
Β) Την ανάθεση, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά (7) μουσικών συναυλιών , στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022 , στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 
 

1. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με το μουσικό σχήμα De Profundis, ένα οκταμελές σχήμα που 
αποτελείται μόνο από έγχορδα και ειδικότερα 5 βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο κι ένα 
κοντραμπάσο,  με ημερομηνίες διεξαγωγής 29/12/2021 και 01/01/2022 , στην ΑΜΚΕ 
ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , ΟΤ14 0 48100 Πρέβεζα, ΑΦΜ: 997336225, ΔΟΥ: Πρέβεζας, η 
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.  Κάσσο Σωτήριο, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 1.250,00€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε συναυλία και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
συνολικά για τις δύο(2) συναυλίες . 

2. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με το Χάρη Πανόπουλο, ένα νέο τραγουδοποιό, μουσικό και 
ερμηνευτή που κερδίζει με γρήγορους ρυθμούς τις εντυπώσεις και στιγματίζεται ως ένας 
ώριμος και δυναμικός καλλιτέχνης, με ημερομηνίες διεξαγωγής 22/12/2021 και 03/01/2022 
στην ατομική επιχείρηση  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ,  Καλυψούς 3 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 
159439587, ΔΟΥ: Καλλιθέας , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.  Αποστόλου 
Ροδόκλεια , στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 2.750,00€ πλέον Φ.Π.Α. για 
κάθε συναυλία και 5.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες . 

3. Δύο (2) μουσικές συναυλίες με τους πασίγνωστους και ξεσηκωτικούς Swinging’ Cats, 
επταμελής ορχήστρα, με ημερομηνίες διεξαγωγής 25/12/2021 και 31/12/2021 στην ατομική 
επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ , Ηπίτου 7 Αθήνα, ΑΦΜ: 141302869, ΔΟΥ: Α’ 
Αθηνών , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.  Στεφανίδη Δάφνη Αριάδνη , στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε συναυλία και 
6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α συνολικά για τις δύο (2) συναυλίες . 

4. Μία (1) μουσική συναυλία με τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της,  με 
ημερομηνία διεξαγωγής 05/01/2022 στην ατομική επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ 
ΑΡΙΑΔΝΗ , Ηπίτου 7 Αθήνα, ΑΦΜ: 141302869, ΔΟΥ: Α’ Αθηνών , η οποία εκπροσωπείται 
νόμιμα από την κ.  Στεφανίδη Δάφνη Αριάδνη , στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, 
ήτοι 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί , του χώρου ,  ή ακόμη και των 
συντελεστών , λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας , 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο , η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή 
τόπο , ή άλλους συντελεστές , χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2021. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Λογοθέτη Αικατερίνη 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 
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 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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