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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1739/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τις αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, για την 
πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε», με τη 
Γλυκερία. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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. Μαρολαχάκη, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του 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). 

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

4. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

5. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

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

7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το αρ.99 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18.12.2018) « Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
13. Την υπ΄ αρ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 

έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ). 

 
 
14. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

15. Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 
1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 28194/03-03-2022 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

16. Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), η οποία επικυρώθηκε με την 
α.π. 66888/23-05-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

17. Την  υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8).   

18. Την υπ’ αριθ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου 
νομιμότητας του πρακτικού εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών µελών της Οικονομικής 
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Επιτροπής της 1ης, 09-01-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
για την περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023.  

19. Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

20.  Την υπ’ αριθ. 32099/13-01-2022 (ΑΔΑ:9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

21. Την αρ. 5/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: “Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού 
Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010,  
ορισμός μελών της” (ΦΕΚ 421/τ. Β’/03.02.2022). 

22. Την αρ. 36/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/2022 
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού 
Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010, 
ορισμός μελών της» (Β΄ 421), ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής» 
(ΦΕΚ 1299/τ. Β’/18.03.2022). 

23. Την αρ.116817/11.2.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής  «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη 
για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αρ.696452/5.11.2019, 
864073/14-10-2021 και 970352/16-11-2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής» (ΦΕΚ 
113/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16.2.2022). 

24. Την υπ’ αρ. 98/2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΖΡ7Λ7-845 & ΑΔΑΜ:22REQ010791834) Απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2022 της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών». 

25. Την με αρ. πρ. 746795/01.08.2022 (ΑΔΑ:Ψ0Π57Λ7-ΠΚ5 & ΑΔΑΜ:22REQ011034160) 
Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) ποσού 15.624,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πνευματικών δικαιωμάτων, η  οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 
2415 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, της Διεύθυνσης   Οικονομικής Διαχείρισης, 
της Περιφέρειας Αττικής. 

26. Την αρ. 1687/2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ77Λ7-ΒΣΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, για 
τις αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, για την πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό αφιέρωμα 
στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε», με τη Γλυκερία. 

27. Τo υπ’ αρ. 16/2022 Πρακτικό της Τριμελούς  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής Διενέργειας και          
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών  της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής: 

 
Στο Μαρούσι σήμερα Παρασκευή 05/8/2022 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Π.Ε. 

Βόρειου Τομέα Αθηνών, επί της Λ. Κηφισίας 18, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε 
με τις αριθ. 143/2022 (ΑΔΑ:ΨΑΨ97Λ7–Θ1Π) και 323/2022 (ΑΔΑ:Ρ82Δ7Λ7-ΖΗΓ) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι κάτωθι: 

1. Παναγιώτα Ζορκάδη (τακτικό μέλος) ως Πρόεδρος, 
2. Ουρανία Πετροπούλου ( τακτικό μέλος) και 
3. Μαρία Χαλβατζή (τακτικό μέλος)   
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) μελών της 

Επιτροπής. 
Θέμα ημερήσιας διάταξης η διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με τον κ. Μάνο Τρανταλλίδη, διαχειριστή και εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 
επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για  το Μουσικό 
αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε» με τη Γλυκερία , που θα πραγματοποιηθεί στις 
27 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Χαλανδρίου (Πάρκο Λεωνίδας Παπαδόπουλος-καλλισθενικής 
γυμναστικής). 
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Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 
α) Η με αριθ. 98/2022  Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Ψ8ΖΡ7Λ7-845) 
περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2022 της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών  
β) Η με αριθ. 1687/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΟ77Λ7-ΒΣΟ) περί 
προσφυγής στην  διαδικασία  διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αρμόδιας εταιρείας,  για την πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό 
αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε» με τη Γλυκερία, που θα πραγματοποιηθεί στις 
27 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Χαλανδρίου (Πάρκο Λεωνίδας Παπαδόπουλος-καλλισθενικής 
γυμναστικής)», στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2022, της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.  
 γ) Το από 05/8/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Βόρειου Τομέα Αθηνών προς την Επιτροπή, με το οποίο την καλεί σε συνεδρίαση για τη διενέργεια 
της εν λόγω διαπραγμάτευσης,  
δ) Η από 05/8/2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης προς τον κ. Μάνο Τρανταλλίδη, διαχειριστή και εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης 
εταιρείας με την επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ε) Η διενεργηθείσα διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη συνεδρίαση με τον κ. Μάνο Τρανταλλίδη, διαχειριστή και 
εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος υπέβαλε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νέα 
βελτιωμένη οικονομική προσφορά, μειωμένη ως εξής:   
 Κατά 100,00 € έκπτωση επί του αρχικού ποσού των εξόδων (12.000,00 πλέον ΦΠΑ) ήτοι ποσό € 
11.900,00 πλέον ΦΠΑ.  

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, η Επιτροπή κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της 
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  για το ποσό των  έντεκα χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ    (11.900,00 €) πλέον ΦΠΑ, 
για την πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε» με τη 
Γλυκερία», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Χαλανδρίου (Πάρκο 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος-καλλισθενικής γυμναστικής), Το παρόν Πρακτικό, διαβιβάζεται στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δια του οικείου Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε.Β.Τ.Α., προκειμένου να προβεί στην διενέργεια ανάθεσης στην εν 
λόγω επιχείρηση. 
 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση του αρ.  16/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάθεση, κατόπιν 
της από  05.08.2022 διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στην  εταιρεία  με την επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CRICOS EVENTS», Ταχ. Δ/νση: Ορμινίου 36, Αθήνα, Τ.Κ. 11528, ΑΦΜ 
801779793 , ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ,  συνολικού ποσού 11.900,00 € πλέον ΦΠΑ (14.756,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, για την 
πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε» με τη 
Γλυκερία», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Χαλανδρίου (Πάρκο 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος-καλλισθενικής γυμναστικής). 
 
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης, ή ακόμα και των 
συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο, ή ακόμα και 
με άλλους συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό.  

       Η δαπάνη βαρύνει τον  ΚΑΕ 0844, με  14.756,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του  Ε.Φ. 
       02072, του ισχύοντος προϋπολογισμού 2022. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση του αρ.  16/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάθεση, κατόπιν 
της από  05.08.2022 διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.β. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στην  εταιρεία  με την επωνυμία «CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CRICOS EVENTS», Ταχ. Δ/νση: Ορμινίου 36, Αθήνα, Τ.Κ. 11528, ΑΦΜ 
801779793 , ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ,  συνολικού ποσού 11.900,00 € πλέον ΦΠΑ (14.756,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, για την 
πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικό αφιέρωμα στα 100 έτη με τίτλο «Σμυρνέικο Μινόρε» με τη 
Γλυκερία», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Χαλανδρίου (Πάρκο 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος-καλλισθενικής γυμναστικής). 
 
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης, ή ακόμα και των 
συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο, ή ακόμα και 
με άλλους συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό.  

       Η δαπάνη βαρύνει τον  ΚΑΕ 0844, με  14.756,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του  Ε.Φ. 
       02072, του ισχύοντος προϋπολογισμού 2022. 

 
 

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

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει 
λευκό με την εξής 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» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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