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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.  1754/2022 
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 10ο  
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 μίας πολιτιστικής εκδήλωσης, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος. 
 
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 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• 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, 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 Β΄ 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. 76/2022 (62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ) απόφαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής δύο 
εμβληματικών φεστιβάλ, Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος το 
καλοκαίρι του 2022»,  

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 408851/11-05-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού,  
αναφορικά με το πρόγραμμα διεξαγωγής των εκδηλώσεων, 

17. Το από 28/07/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, 
 

        Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
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 μουσικής εκδήλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 9.374,40€ συμπ. 
πνευματικών δικαιωμάτων και Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται κατωτέρω:  

     Μουσική συναυλία με τον Γιάννη Βαρδή, τη Μαρία Καρλάκη και τον Γιώργο Λιανό, ημερομηνία 
διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την εταιρεία «Lights on mic». Το κόστος ανέρχεται στο 
ποσό των 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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 
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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 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 μουσικής εκδήλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 9.374,40€ συμπ. 
πνευματικών δικαιωμάτων και Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται κατωτέρω:  

 
     Μουσική συναυλία με τον Γιάννη Βαρδή, τη Μαρία Καρλάκη και τον Γιώργο Λιανό, ημερομηνία 

διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την εταιρεία «Lights on mic». Το κόστος ανέρχεται στο 
ποσό των 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 
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. 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 

από την ψηφοφορία. 
➢ 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». 

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

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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