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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.  1772/2022 
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 29ο  
Α) Έγκριση του Πρακτικού 37Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. και Β) Κατακύρωση του 
αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την ενοικίαση του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου 
Μεγάρου όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΞΙΩΝ – ΚΟΙΤΙΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 23 Σεπτεμβρίου 2022, συνολικού κόστους 1.370,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ), 
δυνάμει της με αρ. 77/2022 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Α., με το φορέα 
«Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων» που διαχειρίζεται το ‘ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ’. 
 
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. 
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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. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 «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» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-
2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «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» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄ /28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021) «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».  

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019, 457959/01-7-2020, 625207/23-7-2021  & 864073/14-
10-2021 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ: 
688/τ.ΥΟΔΔ/03-9-2019, 2763/τ.Β΄/07-7-2020, 3353/τ.Β΄/26-7-2021  & 4832/τ. Β΄/19-10-
2021  2697/τ.Β’/01-06-2022). 

11. 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 Παροxή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» (ΦΕΚ  2697/τ.Β’/01-06-2022). 

12. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022. 

13. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022»  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.:169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 2/2022(ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 9-1-22 έως 31-12-2023. 

16. Την υπ’ αρ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ. 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /12-01-
2022). 
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17. Τις υπ’ αρ. 17/2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) και 55/2022 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-
ΗΣ7) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκαν η 1η και η 2η 
τροποποίηση (αναμόρφωση) αντίστοιχα του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022. 

18. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 28194/03-03-2022 και 66888/23-5-2022 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

19. Την υπ’ αρ. 77/2022 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΠΑ) Π.Α. 
(ΑΔΑ: ΨΝ3Β7Λ7-6ΗΠ) με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη διεξαγωγής του 
μουσικοχορευτικού πολιτιστικού φεστιβάλ με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – 
Κοιτίδα Πολιτισμού» στο Ζάππειο Μέγαρο την 12η Ιουνίου 2022. 

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 546360/14-06-22 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
Π.Α. με το οποίο γνωστοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της 
ανωτέρω εκδήλωσης, ο εξωτερικός χώρος του Ζαππείου Μεγάρου ως η τοποθεσία 
διεξαγωγής της και η μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής της για την 17η Σεπτεμβρίου 2022. 

21. Την υπ’ αρ. 1411/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 62Χ77Λ7-ΨΛ9) με 
την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
68.820,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης, οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής της εκδήλωσης με τίτλο «Βόρειος 
Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού» που θα πραγματοποιηθεί 17/09/2022. 

22. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 660615/11-07-22 (ΑΔΑ: Ψ82Ψ7Λ7-ΒΞΕ, ΑΔΑΜ: 22REQ010904524 
2022-07-11) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 2259. 

23. Το από 21/7/22 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Π.Α. με 
το οποίο γνωστοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας της υπεύθυνης του Ζαππείου Μεγάρου 
για την εν λόγω εκδήλωση και τη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας μας μαζί 
της. 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 715121/25-07-22 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού Π.Α. με το οποίο γνωστοποιείται ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης 
με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού» μετατίθεται για την 23η 
Σεπτεμβρίου 2022. 

25. Την υπ’ αρ. 1661/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
ενοικίαση του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου όπου, 23 Σεπτεμβρίου 2022, 
θα διεξαχθεί η εκδήλωση με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού», 
συνολικού κόστους 1.370,00€ (χωρίς ΦΠΑ -κατόπιν ενημέρωσης από το φορέα ότι δεν 
υπόκειται σε ΦΠΑ), με το φορέα που διαχειρίζεται το ‘ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ’, ήτοι την 
‘Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων’ η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών 
και είναι Κληροδότημα Ν.Π.Δ.Δ.. 

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. 726031/26-07-2022 πρόσκλησή μας προς την ‘Επιτροπή Ολυμπίων και 
Κληροδοτημάτων’ για διαπραγμάτευση τιμής. 

27. Την με αρ. πρωτ. 729245/27-07-2022 πρόσκλησή μας προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 

28. Το υπ’ αρ. 37Δ / 2022 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 
 
«Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Ιγνατιάδου Αφροδίτη και τα τακτικά 
μέλη Μαλιάκα Μαρία και Καρβούνη Δήμητρα.  
Χρέη γραμματέα εκτελεί  η   Γιαμά Ελισσάβετ.   
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης με την «Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων» για την ενοικίαση του 
εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου για την υλοποίηση της εκδήλωσης «ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΞΙΩΝ-ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», συνολικού κόστους 1.370,00€ (δεν 
υπόκειται σε ΦΠΑ). 
 ‘Εχοντας υπ’ όψιν: 
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1. Την από 28/04/2022, 77η Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα 3ο 
Η.Δ. " Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής μουσικοχορευτικού πολιτιστικού 
φεστιβάλ με 
τίτλο «Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού» και υπότιτλο «Πολιτιστικό 
ταξίδι 
στις ρίζες, τα ήθη και τα έθιμα, «Αναμνήσεις του χθες, Θύμησες του σήμερα: γιορτάζουμε το 
παρελθόν, αναδεικνύουμε το παρόν, οραματιζόμαστε το μέλλον» " (ΑΔΑ: ΨΝ3Β7Λ7-6ΗΠ).  

2. Την από 28/06/2022, υπ΄ αριθ. 1411/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής θέμα 41Ο "Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
68.820,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, οργάνωσης και 
εκτέλεσης παραγωγής της εκδήλωσης με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα 
Πολιτισμού» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/9/2022"(ΑΔΑ: 62Χ77Λ7-ΨΛ9). 

3. Το με αριθμ. πρωτ. 546360/14-06-2022 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού με Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΞΙΩΝ-ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ, ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ, "ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ, ΘΥΜΗΣΕΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 
ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 660615/11-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
Ψ82Ψ7Λ7-ΒΞΕ). 

5. Την από 26/07/2022, υπ΄ αριθ. 1661/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής θέμα 17Ο «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ενοικίαση του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου 
όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση σχετικά με τη «Βόρειο Ήπειρο» 17 Σεπτεμβρίου 2022, 
συνολικού κόστους 1.370,00€ πλέον ΦΠΑ, δυνάμει της με αρ. 77/2022 απόφασης 
Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Α., με τον φορέα που διαχειρίζεται το ‘ΖΑΠΠΕΙΟΝ 
ΜΕΓΑΡΟΝ’». (9Λ5Υ7Λ7-ΟΧΣ). 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 715121/25-07-22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, με το οποίο γνωστοποιείται ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της 
εκδήλωσης με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού» μετατίθεται για 
την 23η Σεπτεμβρίου 2022. 

7.  Την με αριθμ. πρωτ. 726031/26-07-2022, πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα 
«Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων». 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 729245/27-07-2022, πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 704/28-07-2022 οικονομική προσφορά του φορέα «Επιτροπή 
Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων» που εστάλη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική επικοινωνία 
της Προέδρου της Επιτροπής με την κυρία Θ. Χατζηγεωργίου εκπρόσωπο της «Επιτροπή 
Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων» δήλωσε ότι εμμένει στην αρχική οικονομική προσφορά.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και μετά και την διενεργηθείσα διαπραγμάτευση με τον φορέα 
«Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων», η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ενοικίασης του 
εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου για την υλοποίηση στις 23-07-2022 της εκδήλωσης με 
τον τίτλο «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΞΙΩΝ-ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στην τιμή των  
1.370,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα». 

 
Εισηγούμαστε 

 
 
Α) Την έγκριση του Πρακτικού 37Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α.  
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Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την ενοικίαση του εξωτερικού 
χώρου του Ζαππείου Μεγάρου όπου, 23 Σεπτεμβρίου 2022, θα διεξαχθεί η εκδήλωση με τίτλο 
«Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού», στο φορέα που διαχειρίζεται το 
‘ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ’, ήτοι την ‘Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων’ η οποία υπάγεται 
στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι Κληροδότημα Ν.Π.Δ.Δ και εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
Ζάππειο Μέγαρο, ΤΚ 10557, ΑΦΜ: 090002420, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210 3223545, e-mail: 
reservations@zappeion.gr, και στην προσφερόμενη τιμή του των 1.370,00 € (δεν υπόκειται σε 
ΦΠΑ). 
 
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της εκδήλωσης και υπό την προϋπόθεση 
διαθεσιμότητας του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου σε νέα ημερομηνία κατόπιν 
συναίνεσης της ‘Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων’, θα ισχύει η παρούσα απόφαση χωρίς 
να απαιτείται τροποποίησης αυτής.  
 
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του έτους  ΕΦ 01.072 ΚΑΕ 
0844.01  CPV: 79952100-3. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του Πρακτικού 37Δ/2022 της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α.  
 
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την ενοικίαση του εξωτερικού 
χώρου του Ζαππείου Μεγάρου όπου, 23 Σεπτεμβρίου 2022, θα διεξαχθεί η εκδήλωση με τίτλο 
«Βόρειος Ήπειρος: Πατρίδα Αξιών – Κοιτίδα Πολιτισμού», στο φορέα που διαχειρίζεται το 
‘ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ’, ήτοι την ‘Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων’ η οποία υπάγεται 
στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι Κληροδότημα Ν.Π.Δ.Δ και εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
Ζάππειο Μέγαρο, ΤΚ 10557, ΑΦΜ: 090002420, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210 3223545, e-mail: 
reservations@zappeion.gr, και στην προσφερόμενη τιμή του των 1.370,00 € (δεν υπόκειται σε 
ΦΠΑ). 
 
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της εκδήλωσης και υπό την προϋπόθεση 
διαθεσιμότητας του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου Μεγάρου σε νέα ημερομηνία κατόπιν 
συναίνεσης της ‘Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων’, θα ισχύει η παρούσα απόφαση χωρίς 
να απαιτείται τροποποίησης αυτής.  
 
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του έτους  ΕΦ 01.072 ΚΑΕ 
0844.01  CPV: 79952100-3. 

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

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ 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. 

mailto:reservations@zappeion.gr
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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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