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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

   
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 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2746/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του υπ’ αρ. 7/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή δύο (2) πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 
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 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Παπαθανάση, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018). 

2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 

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. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

10. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

11. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021»,που επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 112945/30.12.2020 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε, αναμορφώθηκε και 
ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 48/2021 (ΑΔΑ: 66ΟΚ7Λ7-ΞΔΛ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: 
«Σύσταση επιτροπής «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την υπ’ αρ. 142/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙ37Λ7-3ΓΥ) Απόφαση της επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα: «Έγκριση αντικατάστασης της μουσικής συναυλίας με το Σωκράτη Μάλαμα 
που επρόκειτο να γίνει τον Αύγουστο 2021 στην Ελευσίνα, αλλά λόγω των πυρκαγιών που 
έπληξαν τη Δυτική Αττική, ακυρώθηκε» και συγκεκριμένα την αντικατάστασή της με τις κάτωθι 
εκδηλώσεις:  

 μουσική συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία «Ηρώων 
Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης την 11/12/2021, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ. 

 μουσική συναυλία – αφιέρωμα στο σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό από την Ένωση 
Ελλήνων Τραγουδιστών προϋπολογισμού 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η συναυλία θα ενταχθεί στο 
Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ 18/12/2021 – 07/01/2022 στο Πεδίο του Άρεως. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 995344/23-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
με θέμα: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». 
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15. Το από 25-11-2021 email από το Γραφείο Τομεάρχη Πολιτισμού με θέμα «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ». 

16. Την υπ’ αρ. 2689/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΠΗ7Λ7-Ζ7Β) Απόφαση 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 δύο (2) 
πολιτιστικών εκδηλώσεων». 

17. Τις υπ’ αρ. 1018821/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ι1Υ7Λ7-ΣΗ0, ΑΔΑΜ: 21REQ009637688) και  
1018816/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ2Η7Λ7-ΑΟΗ, ΑΔΑΜ: 21REQ009637649) Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης.  

18. Την υπ’ αρ. 1029970/02-12-2021 έγγραφη πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στους 
οικονομικούς φορείς.  

19. Το υπ’ αρ. 1030116/02-12-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση επιτροπής σε 
συνεδρίαση» προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

20. Το υπ’ αρ. 7/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως 
εξής:  
 
Σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Περιστέρι συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη 
των 60.000€, προ ΦΠΑ, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ917Λ7–ΜΑΝ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, κατόπιν του ΑΠ: 1030116/02.12.2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» που αφορά τη διενέργεια διαπραγμάτευσης 
τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για τη διεξαγωγή μουσικής συναυλίας με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί 
στην πλατεία «Ηρώων Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης στις 11-12-2021 και τη 
μουσική συναυλία – αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό από την Ένωση Ελλήνων 
Τραγουδιστών που θα πραγματοποιηθεί στις 29/12/2021 στο Πεδίο του Άρεως. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: Η αναπληρώτρια Πρόεδρος κ. ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και τα 
τακτικά μέλη, κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ και κ. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. Απούσα η 
πρόεδρος της επιτροπής κ. ΧΑΔΟΥ Αικατερίνη. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή παρέλαβε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών τα κάτωθι:     

 το υπ’ αριθ. πρωτ. 1025896/02-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα τα 
δικαιολογητικά  της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», 

 τα υπ’ αριθ. πρωτ 1021222/01-12-2021 και αριθ, πρωτ. 1036533/06-12-2021 μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά της 
Ένωσης  Ελλήνων  Τραγουδιστών για τη  μουσική  συναυλία  –  αφιέρωμα  στο  μουσικοσυνθέτη  
Γιάννη  Σπανό προϋπολογισμού  4.000  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ (4.960,00€  συμπ.  ΦΠΑ),  που  θα  
πραγματοποιηθεί  την  29/12/2021  στο  Πεδίο  του Άρεως. 
 
Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα οποία 
ήταν πλήρη και τα μονόγραψε. 
Καθώς δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος της  εταιρείας, «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ»,η 
επιτροπή επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του προκειμένου να διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, 
κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή της 
μουσικής συναυλίας  με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία «Ηρώων 
Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης την 11/12/2021, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ (12.400,00€ συμπ. ΦΠΑ) ο οποίος μετά από την διαπραγμάτευση τιμής,  εμμένει 
στην αρχική του προσφορά 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.). 
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή 
                                               ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ομόφωνα 
 
υπέρ της ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  

α)  στην Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.», για τη διεξαγωγή    
     της μουσικής συναυλίας με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 

«Ηρώων Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης στις 11/12/2021, στην τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς ποσού 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (12.400,00€ συμπ. ΦΠΑ)  

β)  και την Ένωση Ελλήνων Τραγουδιστών για τη μουσική συναυλία – αφιέρωμα στο 
μουσικοσυνθέτη  Γιάννη  Σπανό στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού  4.000  ευρώ  
πλέον  ΦΠΑ  (4.960,00€  συμπ.  ΦΠΑ),  που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  29/12/2021  στο  Πεδίο  
του Άρεως. 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση του υπ’ αρ. 7/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και 
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών,  σχετικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή δύο (2) 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα την ανάθεση: 
 
Α) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ» για τη διεξαγωγή της 
μουσικής συναυλίας με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία «Ηρώων 
Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης την 11/12/2021, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ποσού 10.000 € πλέον ΦΠΑ (12.400,00€ συμπ. ΦΠΑ) 

Β) στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας για τη μουσική συναυλία – αφιέρωμα στον σπουδαίο 
μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό που θα πραγματοποιηθεί την 29/12/2021 στο Πεδίο του Άρεως, 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (4.960,00€  συμπ. 
ΦΠΑ).  

 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, αλλαγή του τίτλου ή ακόμα και των 
συντελεστών πάντα όμως με την ίδια θεματολογία, τoυ τρόπου διεξαγωγής ή αλλαγών με ευθύνη 
των φορέων,  τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χρόνο, τόπο, τίτλο, 
συντελεστές,  τρόπο διεξαγωγής και για τις αλλαγές με ευθύνη των φορέων. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 7/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και 
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών,  σχετικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή δύο (2) 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα την ανάθεση: 
 
Α) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ» για τη διεξαγωγή της 
μουσικής συναυλίας με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία «Ηρώων 
Αγωνιστών 1821» του Δήμου Πετρούπολης την 11/12/2021, στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ποσού 10.000 € πλέον ΦΠΑ (12.400,00€ συμπ. ΦΠΑ) 
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Β) στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας για τη μουσική συναυλία – αφιέρωμα στον 
σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό που θα πραγματοποιηθεί την 29/12/2021 στο Πεδίο 
του Άρεως, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(4.960,00€  συμπ. ΦΠΑ).  

 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, αλλαγή του τίτλου ή ακόμα και των 
συντελεστών πάντα όμως με την ίδια θεματολογία, τoυ τρόπου διεξαγωγής ή αλλαγών με ευθύνη 
των φορέων,  τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χρόνο, τόπο, τίτλο, 
συντελεστές,  τρόπο διεξαγωγής και για τις αλλαγές με ευθύνη των φορέων. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 03072. 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος 

κ. Αγγέλης Σπυρίδων  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  δηλώνει λευκό με την εξής 

παρατήρηση: «Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά ότι η Περιφέρεια Αττικής όφειλε να έχει κάνει 
καλλιτεχνικό διαγωνισμό ώστε να έχουν την ευκαιρία όλοι οι καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την 
δουλειά τους, μέσα σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα έχει σχεδιάσει η περιφέρεια. 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. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αντικατάσταση μιας ακυρωθείσας 
καλοκαιρινής συναυλίας από άλλες. Για λόγους υποστήριξης των καλλιτεχνών που ενώ είχαν κάνει 
τον προγραμματισμό τους και λόγω των αναβολών βγήκαν εκτός προγράμματος, θα ψηφίσουμε 
λευκό». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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