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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.  1743/2022 
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 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
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 
εμβληματικών φεστιβάλ, Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος το 
καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με την 76/2022 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
όπως τροποποιήθηκε με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 133/2022 απόφασης της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
 
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. 
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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. Αργυροπούλου, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 4555/2018 (Α' 133) «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 Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

2. Το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις 
διατάξεις του ν. 4071/2012. 

3. Το 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. 

4. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α΄/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». 

5. Το π.δ 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238)- «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

6. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά 
με το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26. 

7. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
8. Το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 
9. Το 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» όπως ισχύει . 

10. Το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Το ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις της 
παρ.14 του άρθρου 6. 

12. Το ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

13. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει. 

14. Το ν. 4250/2014 (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».  

15. Το ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
16. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
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της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
17. Το ν. 4623/2019 (Α' 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
18. Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

19.  Το ν. 4625/2019 (Α' 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει. 

20.  Το ν. 4635/2019 (Α'167) περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπως έχουν συμπληρωθεί και 
τροποποιηθεί με τους Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α146), 4782/2021 (ΦΕΚ Α36), 4796/2021 (ΦΕΚ 
Α63) και 4801/2021 (ΦΕΚ Α83) και όπως ισχύουν σήμερα. 

21. Το ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

22. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

23. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως ισχύει. 
24. Την υπ΄αριθμ. 76928/9-07-2021(Β' 3072) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ». 

25. Την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

26. Την υπ΄αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

27. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες  κανονιστικές πράξεις, τις  λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σχετικής 
διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

28. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
29. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει. 

30. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 696452/5-11-2019 (ΥΟΔΔ' 930) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Ορισμός θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής», όπως ισχύει. 

31. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (Β' 4258) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

32. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 457959/1-07-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΥΟΔΔ' 54) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

34. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 (Β' 3353) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών  – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής». 

35. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Τ.Β/19-10-2021) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 

ΑΔΑ: ΨΦ6Ξ7Λ7-ΙΣΡ



 

 4 

Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα 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. 

36. Την υπ΄ αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-
2022). 

37. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59238/24-01-2022 (ΥΟΔΔ' 39) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής». 

38. Την υπ’ αρ. πρωτ. 116817/11-02-2022 (ΥΟΔΔ' 113) 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». 

39. Την υπ’αρ. πρωτ. 450172/20-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα 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 2697/τ.B’/01-06- 2022), όπως διορθώθηκε με 
το ΦΕΚ 3255/Β’/24-6-2022 και ισχύει.  

40. Την υπ’ αριθμ. 1/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:ΩΔΠΞ7Λ7-
ΚΞ7), περί  συγκρότησης και εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

41. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:63957Λ7-
ΓΜ8), περί  εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

42. Την υπ’ αρ. 5/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 
Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 
της» (Β' 421). 

43. Την υπ΄αρ. 36/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 5/2022 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση Επιτροπής 
Περιφερειακού Σύμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 
της», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής (Β' 1299). 

44. Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους  2022 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ).  

45. 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.  

46. Την υπ. αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικ. 
έτους 2022 και την υπ’ αριθ. 28194/03-03-2022 Απόφαση επικύρωσης αυτής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.     

47. Την ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 55/2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, οικ. έτους 2022 και την υπ’ αριθ. 66888/23-05-2022 Απόφαση 
επικύρωσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

48. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

49. Την υπ΄αριθμ. 137/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΩΣΩΧ7Λ7-Ε4Ω) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής 

ΑΔΑ: ΨΦ6Ξ7Λ7-ΙΣΡ



 

 5 

γενομένης από 6-2-2022: Α) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, καθώς 
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., Β) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερητων 30.000,00€, 
χωρίς Φ.Π.Α. Γ) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
375/2022 (ΑΔΑ: 61ΖΞ7Λ7-Π23) όμοια και ισχύει. 

50. Την υπ’ αρ. 76/2022 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής 
δύο εμβληματικών φεστιβάλ, Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό 
Άλσος το καλοκαίρι του 2022». 

51. Το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις με αύξοντα αριθμό 35-40 του Φεστιβάλ Μουσικής θα 
διενεργηθούν από την Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ύστερα από σχετική οδηγία, μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ, από το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών. 

52.  Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 133/2022 Απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚΠ27Λ7-ΓΟΗ) με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αρ. 76/2022 (ΑΔΑ: 62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ) απόφασης Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής δύο 
εμβληματικών φεστιβάλ Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό ‘Αλσος 
το καλοκαίρι του 2022», μόνο όσο αφορά στο μουσικό φεστιβάλ», σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων οι κάτωθι εκδηλώσεις για την Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις με α/α 35-40 της 76/2022 Απόφασης:   

 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α) 

12 
Μουσική Συναυλία με την Ελευθερία 
Αρβανιτάκη και το Γιώργο Περρή 21.451,61€ 

 
26.600,00€ 

13 

Μουσική Συναυλία με την ανεξάρτητη 
Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης 
Θεοδωράκης» 15.000,00€ 

 
18.600,00€ 

23 
Μουσική Συναυλία με το Νίκο 
Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη  12.000,00€ 

 
14.880,00€ 

17 

Μουσική συναυλία με τίτλο «Το 
Tango της …..Ζωής» με τη Ζωή 
Τηγανούρια 17.258,06€ 

 
21.400,00€ 

20 
Μουσική συναυλία με τίτλο «Με 
πινέλα και χρώματα μόνο» 18.951,61€ 

 
23.500,00€ 

15 
Μουσική συναυλία με τον Άκη 
Δείξιμο και τον Κώστα Δόξα 15.258,06€ 

 
18.920,00€ 

Οι δαπάνες αφορούν αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων, όπου απαιτούνται. 
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 
απόφασης, για το λόγο αυτό.  

53. Σύμφωνα με το άρθρο 186, ενότητα Η΄, σημεία 11, 13 και 14 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α’/7- 06-2010) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα των Περιφερειών η συμμετοχή 
σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, ο 
συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, η υλοποίηση 
πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, η θέσπιση 
βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων 
και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που 
επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς και την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς 
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πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και τη διάδοσή της στους νέους.  

54.  Τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση»,παρ. 2 στοιχείο β αα, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/8-8- 
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», σύμφωνα με τις οποίες «….εάν τα έργα, τα αγαθά 
ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 
για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η 
δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης».  

55. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/8-8- 2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής 
εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 
παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι περιπτώσεις του άρθρου 32 όπου η 
δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2….». 

56.  Η δαπάνη, εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας καθώς συνδέεται με την προβολή 
της και την προαγωγή των πνευματικών και κοινωνικών συμφερόντων των πολιτών της και 
είναι πλήρως λειτουργική για αυτή.  

 
Εισηγούμαστε 

 
Την προσφυγή 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, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με τους νόμιμους 
εκπροσώπους των εταιρειών ή καλλιτεχνικών γραφείων, για τις καλλιτεχνικές αμοιβές των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες αναφέρονται στην υπ’ αρ. 76/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 
ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 133/2022 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα όσα 
ανωτέρω εκτέθηκαν.  

 
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, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα 
ημερομηνία, τον νέο τρόπο διεξαγωγής και για την αλλαγή τίτλου ή αλλαγών με ευθύνη των 
φορέων.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την προσφυγή 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, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών ή 
καλλιτεχνικών γραφείων, για τις καλλιτεχνικές αμοιβές των πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 76/2022 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 133/2022 
απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  
 
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, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν και για το νέο χώρο, τη νέα 
ημερομηνία, τον νέο τρόπο διεξαγωγής και για την αλλαγή τίτλου ή αλλαγών με ευθύνη των 
φορέων.  
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➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και 
Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: 
«ΚΑΤΑ, διότι υπάρχει σημαντική υπερτιμολόγηση των εκδηλώσεων με α/α 12, 15, 17 
και 20, όπως αναφέρονται στην Εισήγηση. Η υπερτιμολόγηση αυτή προκύπτει μεταξύ 
των Αποφάσεων της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ' αρ. 76 (αρχική) και 133 
(νέα). Συνολικά πρόκειται για υπερτιμολόγηση 10 εκδηλώσεων, συνολικού ύψους 
70.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων 4 εκδηλώσεις εντάσσονται στην παρούσα 
Απόφαση. Οι  υπερτιμολογήσεις είναι: για την α/α 12 από αρχική τιμή 15.000 € η νέα 
τιμή γίνεται 21.451,61 €, για την α/α 15 από αρχική τιμή 8.000 € η νέα τιμή γίνεται 
15.258,06 €, για την α/α 17 από αρχική τιμή 10.000 € η νέα τιμή γίνεται 17.258,06 €, για 
την α/α 20 από αρχική τιμή 12.500 € η νέα τιμή γίνεται 18.951,61 €. Σημειώνουμε ότι 
δυνάμει της Απόφασης 86/2022 της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν 
συναφθεί ήδη Συμβάσεις με την αρχική τιμή, για τις εκδηλώσεις με α/α 15 (σελ. 8 της 
86/2022 Απόφασης για συναυλία στο Δήμο Αχαρνών) και α/α 17 (σελ 13 της 86/2022 
Απόφασης για συναυλία στο Δήμο Κρωπίας). Μάλιστα στις συγκεκριμένες ήδη 
υπογεγραμμένες Συμβάσεις στην τιμή των εκδηλώσεων  συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες ήχου και φωτισμού (σελ. 18 της υπ' αρ. 86/2022 Απόφασης). Κατά συνέπεια 
όλες οι ανωτέρω υπερτιμολογήσεις είναι παντελώς αδικαιολόγητες. Σε περίπτωση που 
προβληθεί το επιχείρημα ότι η αύξηση της δαπάνης των εκδηλώσεων γίνεται για να 
καλυφθούν οι δαπάνες ήχου και φωτισμού, επισημαίνουμε ότι α) αυτό πουθενά δεν 
αναγράφεται ούτε στην Εισήγηση ούτε στην υπ' αρ. 133/2022 Απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) όπως προαναφέρθηκε οι εκδηλώσεις με α/α 15 και 
α/α17, για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία, έχουν την αρχική τιμή της υπ' αρ. 76/2022 
Απόφασης  (και όχι την νέα υπερτιμολογημένη της υπ' αρ. 133/2022) στις ήδη 
συναφθείσες Συμβάσεις συμπεριλαμβάνοντας τις δαπάνες ήχου και φωτισμού,  γ) η 
συμπερίληψη των δαπανών ήχου και φωτισμού στις καλλιτεχνικές αμοιβές για τις 
οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για λόγους αποκλειστικότητας (παρ. 2β, άρ. 32, Ν.4412/2016) είναι σαφώς 
μη νόμιμη. Καθώς, ναι μεν για τις καλλιτεχνικές αμοιβές ισχύει η αποκλειστικότητα, 
όμως για τις δαπάνες ήχου και φωτισμού ουδεμία αποκλειστικότητα ισχύει. Γι' αυτόν τον 
λόγο άλλωστε, η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοσιοποιήσει τον Ιούλιο του 2022 σχετικό 
διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο όμως δεν περιλαμβάνονται οι εν λόγω εκδηλώσεις 
(εύλογα, καθώς ο διαγωνισμός δεν επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι την διεξαγωγή των 
συναυλιών τον Σεπτέμβριο του 2022). Ούτε έχει βασιμότητα το επιχείρημα ότι επειδή οι 
επώνυμοι καλλιτέχνες έχουν τους δικούς τους ηχολήπτες, τότε και το σύνολο της 
δαπάνης ήχου και φωτισμού έχει χαρακτηριστικά αποκλειστικότητας, πρώτα και κύρια 
γιατί η δαπάνη του ηχολήπτη δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής δαπάνης ήχου και 
φωτισμού.  Συμπερασματικά, οποιαδήποτε δικαιολογία και αν προβληθεί για την εν 
λόγω υπερτιμολόγηση, αυτή είναι αβάσιμη, πλήττει σοβαρά το Δημόσιο Συμφέρον, η δε 
δαπάνη είναι μη νόμιμη.  Τέλος σημαντική διευκρίνηση για όλα τα ανωτέρω είναι ότι 
ουδεμία ευθύνη υπάρχει στους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με τη Περιφέρεια 
Αττικής οι οποίοι έχουν άγνοια για το ζήτημα και προφανώς ούτε και στην Υπηρεσία. Η 
αποκλειστική ευθύνη βρίσκεται στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής». 

➢ 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 
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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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