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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 63 822 
                     213 20 63 776 

 
Συνεδρίαση 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2871/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30΄, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 1082552/17-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 17-12-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι υπάρχουν διαγωνιστικές 
διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 24-12-2021. 
 

Θέμα 3ο  
Α) Έγκριση του Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης «Κλασσική συναυλία με Χριστουγεννιάτικα Βαλς». Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος 
της διαπραγμάτευσης με την κα Σακελλαρίου Δέσποινα που εκπροσωπεί την ορχήστρα Brillante 
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Κλασσική συναυλία με Χριστουγεννιάτικα Βαλς». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τo αναπληρωματικό μέλος: 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄ /28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»). 

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

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021) «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. Την αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης- 
επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

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

9. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019, 457959/01-7-2020, 625207/23-7-2021 & 864073/14-
10-2021 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ: 
688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019, 2763/τ. Β΄/7-7-2020, 3353/τ. Β΄/26-7-2021 & 4832/τ. Β΄/19-10-
2021). 

11. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ. 4258/B’ /20-
11-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

13. 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»  

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

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

16. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 11308/1.2.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
της Περιφέρειας Αττικής. 
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17. Την υπ’ αρ. 53/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού  έτους 2021». 

18. Την υπ΄ αρ. 33682/23-03-.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία 
επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής 

19. Την υπ’ αρ.108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης (Αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021». 

20. Την υπ΄ αρ. 81280/06-07-.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία 
επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

21. 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. 

22. Την υπ’ αρ. 140/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ, ΑΔΑΜ: 21REQ009584184) απόφαση της 
Επιτροπής Αθλητισμού & Πολιτισμού Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και 
δαπάνη 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. 

23. Την υπ΄ αρ. 1003709/25-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΖΓ7Λ7-ΖΩΚ, ΑΔΑΜ: 21REQ009615846) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 249.185,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

24. Το υπ’ αρ. 1011650/29-11-21 έγγραφο από το Γραφείο Τομεάρχη Πολιτισμού σχετικά με τις 
οριστικές ημερομηνίες των εκδηλώσεων στο Πεδίο του Άρεως. 

25. Την υπ’ αρ. 2662/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΩ57Λ7-97Ε) με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν τις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο 
Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17-12-2021 έως 07-01-2022, μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο φορέας «Σωτήριος Γκρέμος, υπηρεσίες Ηχοληψίας –Φωτισμού» για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης «Κλασσική συναυλία με χριστουγεννιάτικα Βαλς». 

26. Την υπ’ αριθμ. 2806/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΔΕ57Λ7-9Β9) με την 
οποία τροποποιείται η ανωτέρω 2662/2021 απόφαση ως προς το φορέα διαπραγμάτευσης 
για την εκδήλωση «Κλασσική συναυλία με χριστουγεννιάτικα Βαλς» που θα 
πραγματοποιηθεί 24-12-2021, ήτοι την κα Σακελλαρίου Δέσποινα αντί του φορέα 
«Σωτήριος Γκρέμος, υπηρεσίες Ηχοληψίας –Φωτισμού». 

27. Την με αρ. πρωτ. 1074676/15-12-21 πρόσκλησή μας προς την κα Σακελλαρίου Δέσποινα 
για διαπραγμάτευση με την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. 

28. Την με αρ. πρωτ. 1074519/15-12-21 πρόσκλησή μας προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών Κ.Τ. 

29. Το υπ’ αρ. 49Δ/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής:  
 
«Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο πρόεδρος Τσουμπός Χρήστος, και τα μέλη Πονηρού 

Αικατερίνη και Κοντός Κωνσταντίνος.  
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 κ. Σακκελαρίου Δέσποινα για μία κλασσική συναυλία με χριστουγεννιάτικα βαλς 
με την Ορχήστρα Brillante στις 24/12/2021, προϋπολογισμού 3.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

‘Εχοντας υπόψιν: 
        1) Την υπ’ αρ. 140/19-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ) Απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, θέμα 1ο, σχετικά με την 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) Την υπ’ αρ. 2662/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΩ57Λ7-97Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
θέμα 15οΕΗΔ, «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους φορείς οι οποίοι 
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υλοποιούν τις 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». 
      3) Την  με αριθμ. πρωτ. 1003709/25-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΖΓ7Λ7-ΖΩΚ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

4) Την υπ’ αρ. 2806/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΕ57Λ7-9Β8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
θέμα 5οΕΗΔ, «τροποποίηση της υπ’άρ.2662/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής», για την 
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν τις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις  της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του 
Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022, και συγκεκριμένα τη 
διαπραγμάτευση με την κ. Σακελλαρίου Δέσποινα, που εκπροσωπεί την ορχήστρα Brillante, για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης «κλασσική συναυλία με χριστουγεννιάτικα βαλς» την 24/12/2021, 
προϋπολογισμού 3.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. και πλευματικών δικαιωμάτων εάν προκύπτουν. 

 5) Την  υπ’ αρ. πρωτ. 1074519/15-12-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 
 6) Την  υπ’ αρ. πρωτ. 1074676/15-12-2021 πρόσκληση προς την κ. Σακελλαρίου Δέσποινα. 

7) Την  από 16/12/2021 οικονομική  πρόταση της Σακελλαρίου Δέσποινας για την 
διοργάνωση της εκδήλωσης «Χριστούγεννα με Βιεννέζικα βαλς με την ορχήστρα Brillante 
classic orchestra” στις 24/12/2021,  με προσφερόμενη τιμή 3.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.   

Μετά από διαπραγμάτευση τιμής, ενώπιον της Επιτροπής με την κ. Σακελλαρίου Δέσποινα, 
αυτή επέμεινε στην αρχική  προσφορά, ήτοι 3.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων 
δικαιολογητικών, που αφορούν  την Σακελλαρίου Δέσποινα ήτοι:  

1) Αίτηση έκδοσης ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 

διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης με την κ. Σακελλαρίου Δέσποινα για τη διοργάνωση μίας 
κλασσικής συναυλία με χριστουγεννιάτικα βαλς με την Ορχήστρα Brillante στις 24/12/2021, 
προϋπολογισμού 3.300,00€ πλέον Φ.Π.Α., με την προϋπόθεση  προσκόμισης αντίγραφου ποινικού 
μητρώου και  βεβαίωσης έναρξης εργασιών  πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα». 

 
                     Εισηγούμαστε  

 
Α) Την Έγκριση του υπ’ αρ. 49Δ/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. 
Β) Την -κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- 
κατακύρωση στην «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», ταχ. δ/νση Πριγκιπονήσων 20, 
15124 Μαρούσι, e-mail: ntepina@hotmail.com , της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Κλασσική 
συναυλία με χριστουγεννιάτικα Βαλς με την ορχήστρα Brillante» που θα πραγματοποιηθεί 24 
Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής στο Πεδίον του Άρεως και στο ποσό της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 4.092,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την Έγκριση του υπ’ αρ. 49Δ/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. 
Β) Την -κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- 
κατακύρωση στην «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», ταχ. δ/νση Πριγκιπονήσων 20, 
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15124 Μαρούσι, e-mail: ntepina@hotmail.com , της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Κλασσική 
συναυλία με χριστουγεννιάτικα Βαλς με την ορχήστρα Brillante» που θα πραγματοποιηθεί 24 
Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 
Αττικής στο Πεδίον του Άρεως και στο ποσό της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 4.092,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας 
Γεώργιος  καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
 

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

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής 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  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
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