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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1519/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση του υπ. αρ. 87/11-07-2022 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

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

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

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. Μηλιαρά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,   

5. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) «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», 

6. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

7. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»,   

8. Το π.δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

9. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

10. Την υπ. αρ. 76928/09-07-2021 9Β΄3075) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση 
Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου     
Δημοσίων Συμβάσεων(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 

11. Την υπ’ αρ. 2/2022 (63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την 
εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

12. Τις υπ’ αρ. 864073/19.10.2021 (Β΄4832), 23612/12.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) και 450172/01.06.2022 
(Β΄ 2697) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων / Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών. 

13. Την υπ. αρ. 178/2021 (ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022», 

14. Την υπ. αρ. 179/2021(660Ι7Λ7-Ξ7Χ)απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022» (169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί 
επικύρωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

15. Την υπ’ αριθμ. 87/2022 (90ΘΘ7Λ7-ΦΒΕ) απόφαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2022 της Π.Ε. Δυτικής Αττικής»,  

16. Την υπ’ αριθμ. 102/2022 (6ΑΠΗ7Λ7-90Λ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση προσθήκης πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 
Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής»,  

17. Την υπ’ αριθμ. 118/2022 (9ΗΥ07Λ7-6ΞΚ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση αντικατάστασης θεατρικής παράστασης στη Δυτική 
Αττική»,  

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 609480/28-06-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής,  αναφορικά με το πρόγραμμα διεξαγωγής των εκδηλώσεων.  

19. Την υπ. αρ. 1464/2022 (63ΓΟ7Λ7-ΥΚΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της Π.Ε. Δυτικής Αττικής», 

20. Την υπ. αρ. 651270/07-07-2022 (ΨΩΤΕ7Λ7-Λ7Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 
δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 98.628,60€ συμπ. πνευματικών δικαιωμάτων και Φ.Π.Α. στον 
ΚΑΕ 0844 (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2275 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Φορέα), του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 
2022, 

21. Το υπ. αρ. 87/11-07-2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. 
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Δυτικής Αττικής που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της 
Δυτικής Αττικής», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 87/11-07-2022 ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Στην Ελευσίνα, σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, και ώρα 09:30 πρωινή, στη διεύθυνση Ηρώων 
Πολυτεχνείου 78, στον 1ο όροφο, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 192/2022 
(ΑΔΑ: ΨΦ187Λ7-Ξ8Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Συγκρότησης τριών επιτροπών 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, κατόπιν της με αριθμό 86/07-07-2022 Πρόσκλησης, τα 
παρακάτω μέλη: 

1. Νικόλαος Οικονόμου, Πρόεδρος  
2. Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, Μέλος  
3. Αναστάσιος Σερέφογλου, Μέλος  
4. Ευάγγελος Κουλιούρας, Γραμματέας  

 
Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των (3) τριών 
μελών της Επιτροπής. 
 
Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για 
την πραγματοποίηση των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων:  
 
α) Μουσική εκδήλωση με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που θα διεξαχθεί 
στις 15 Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων,  με την εταιρεία «SPACE MON. IKE» (Αμερικανών 
Κυριών 12 - , Νίκαια, ΑΦΜ 801506938 – Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) και προτεινόμενη τιμή 15.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., (18.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 
β) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μεγαρέων, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 997364771 - 
Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 
γ) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου 
2022, στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, Α.Φ.Μ. 
047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., (4.000,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α.), 
δ) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 
997364771 - Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α.), 
ε) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 17 
Αυγούστου 2022, στον Δήμο Ελευσίνας, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, 
Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., (4.000,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α.), 
στ) Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου με τίτλο «Σινεμά στο Σταθμό – OpenAirCinema» που θα 
διεξαχθεί από 28 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη 
(Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 
5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (6.820,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 
 
Η συνεδρίαση άρχισε χωρίς την φυσική παρουσία κάποιου εκπροσώπου των εταιρειών που έλαβαν 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 653226/08-07-2022 Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών για τη σχετική 
διαδικασία. 
Προσφορά υπέβαλαν οι κάτωθι : 
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Α/Α Προσφορές 
αρ. πρωτ.  προσφοράς 
(πρωτόκολλο Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.) 

1 SPACE MON. IKE 657836/11-7-2022 

2 MAGIC DREAM 657824/11-7-2022 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 657816/11-7-2022 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 657804/11-7-2022 

 
Μετά την αποσφράγιση και τη μονογραφή των δικαιολογητικών του φακέλου προσφοράς, προέκυψε 
από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα 
προβλέπει η  Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
 
Επειδή δεν παρέστη εκπρόσωπος των ανωτέρω εταιρειών ζητήθηκε τηλεφωνικά να 
διαπραγματευτούμε την προσφερόμενη τιμή. Οι εκπρόσωποι των εταιριών μας δήλωσαν ότι οι 
επισυναπτόμενες προσφορές είναι οι καλύτερες δυνατές που μπορούν να προσφέρουν χωρίς 
περαιτέρω δυνατότητα διαπραγμάτευσής τους. 
 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα : 
 

1. Να ανατεθεί στην εταιρεία «SPACE MON. IKE» η πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με 
την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που θα διεξαχθεί 15 Ιουλίου 2022, 
στον Δήμο Μεγαρέων στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 15.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., (18.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
2. Να ανατεθεί στην εταιρεία «MAGIC DREAM», η θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο 

έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων,  στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
3. Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση του κ. Ιωάννη Μαργέτη η μουσική εκδήλωση με τον 

Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου 2022, στον Δήμο 
Μεγαρέων, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ήτοι: 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
4. Να ανατεθεί στην εταιρεία «MAGIC DREAM», η θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο 

έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων,  στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
5. Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση του κ. Ιωάννη Μαργέτη η μουσική εκδήλωση με τον 

Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 17 Αυγούστου 2022, στον Δήμο 
Μεγαρέων, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ήτοι: 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
6. Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση του κ. Ιωάννη Μαργέτη το Φεστιβάλ Θερινού 

Κινηματογράφου με τίτλο «Σινεμά στο Σταθμό – OpenAirCinema» που θα διεξαχθεί από 28 
Αυγούστου έως 30 Αυγούστου στον Δήμο Μεγαρέων, στην τιμή της οικονομικής του 
προσφοράς ήτοι: 5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (6.820,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή την έγκριση  του 
υπ. αρ. 87/11-07-2022 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για την πραγματοποίηση των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων:  
 
α) Μουσική εκδήλωση με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που θα διεξαχθεί 

στις 15 Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων,  με την εταιρεία «SPACE MON. IKE» (Αμερικανών 
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Κυριών 12 - , Νίκαια, ΑΦΜ 801506938 – Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) και προτεινόμενη τιμή 15.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., (18.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

β) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μεγαρέων, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 997364771 
- Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

γ) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 29 
Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, 
Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

δ) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 
997364771 - Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α.), 

ε) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 17 
Αυγούστου 2022, στον Δήμο Ελευσίνας, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, 
Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

στ) Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου με τίτλο «Σινεμά στο Σταθμό – OpenAirCinema» που θα 
διεξαχθεί από 28 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη 
Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη 
τιμή 5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (6.820,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής των εκδηλώσεων ή ακόμη και των 
συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο χρόνο ή τόπο ή ακόμη και 
με άλλους συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης για τον λόγο 
αυτό. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση  του υπ. αρ. 87/11-07-2022 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πραγματοποίηση των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων:  
 
α) Μουσική εκδήλωση με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που θα διεξαχθεί 

στις 15 Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων,  με την εταιρεία «SPACE MON. IKE» (Αμερικανών 
Κυριών 12 - , Νίκαια, ΑΦΜ 801506938 – Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) και προτεινόμενη τιμή 15.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., (18.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

β) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μεγαρέων, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 997364771 
- Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

γ) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 29 
Ιουλίου 2022, στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, 
Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

δ) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Θέλει τέχνη ο έρωτας» που θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2022, στον 
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, με την εταιρεία «MAGIC DREAM», (Αρτάκης 69 – Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 
997364771 - Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και προτεινόμενη τιμή 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., (6.200,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α.), 

ε) Μουσική εκδήλωση με τον Ιωάννη Μαργέτη και τους μουσικούς του που θα διεξαχθεί στις 17 
Αυγούστου 2022, στον Δήμο Ελευσίνας, από τον κ. Ιωάννη Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, 
Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη τιμή 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., 
(4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

στ) Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου με τίτλο «Σινεμά στο Σταθμό – OpenAirCinema» που θα 
διεξαχθεί από 28 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου στον Δήμο Μεγαρέων, από τον κ. Ιωάννη 
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Μαργέτη (Ρήγα Φεραίου 23 – Μέγαρα, Α.Φ.Μ. 047303407 – Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) και προτεινόμενη 
τιμή 5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (6.820,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής των εκδηλώσεων ή ακόμη και των 
συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο χρόνο ή τόπο ή ακόμη και 
με άλλους συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης για τον λόγο 
αυτό. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 
παρατήρηση: «Χωρίς να βάζουμε σε καμία αμφισβήτηση την ποιότητα των εκδηλώσεων και τον 
επαγγελματισμό των συντελεστών, θεωρούμε ότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί καλλιτεχνικός 
διαγωνισμός. Η διαδικασία της ανάθεσης δεν μας καλύπτει. Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει 
σαφής διατύπωση από την εισήγηση μέχρι την απόφαση για τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων (αμοιβή, ασφάλιση κλπ.) των συντελεστών και εργαζόμενων και 
κυρίως εξασφάλιση των πνευματικών και συγγενών δικαιωμάτων που οφείλουν ρητά να 
αναφέρονται εισηγητικά και όχι με τον γενικό όρο «όπου αυτά προβλέπονται» ή "πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων". Τέλος δεν αναφέρεται κάτι για δικαιώματα που αφορούν την live 
streaming αναμετάδοση τους καθώς και την μαγνητοσκόπηση τους για μελλοντικές προβολές. 
Τέλος το ποσό που διατίθεται είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα σε εκδηλώσεις που δεν είναι 
ενταγμένες σε ένα σχεδιασμένο και οργανωμένο θεματικό πλαίσιο». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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