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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1803/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, 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: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 2ο  
Α)Έγκριση του υπ. αρ. 90/12-08-2022 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  πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος και σε Δήμους της Π.Ε.Δυτ. Αττικής Β)Ανάκληση 
υπολειπόμενων δεσμευμένων πιστώσεων. 
 
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 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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. 
Φραγκιαδάκη, η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:  
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. αρ. 87/2022 (90ΘΘ7Λ7-ΦΘΕ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος 
για το καλοκαίρι 2022 της Π.Ε.Δυτ. Αττικής» 

16. 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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 133/2022 (ΨΚΠ27Λ7-ΓΟΗ) 
απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής,  

17. Την υπ. αρ. 102/2022 (6ΑΠΗ7Λ7-90Λ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού με θέμα: «Έγκριση 
προσθήκης πολιτιστικών εκδηλώσεων στις ΠεριφερειακέςΕνότητες Ανατολικής και Δυτικής 
Αττικής» 

18. Την υπ. αρ. 114/2022 (ΨΛ7Ψ7Λ7-2Τ3) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση αντικατάστασης μουσικής συναυλίας με τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου που είχε με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Φεστιβάλ του Αττικού Άλσους τον Σεπτέμβριο 2022» 
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19. Την υπ. αρ. 651270/07-07-2022 (ΨΩΤΕ7Λ7-Λ7Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την 
οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 98.628,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 
0844.01 (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2275 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Φορέα), του ΕΦ 06.072 Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 
2022, 

20. Την υπ. αρ. 706545/21-07-2022 (60ΣΓ7Λ7-935) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 
δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 60.022,20€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 
0844.01 (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2317 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Φορέα), του ΕΦ 06.072 Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 
2022, 

21. Την υπ. αρ. 706548/21-07-2022 (961Ζ7Λ7-9Φ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την 
οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 8.463,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 
0844.01 (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2326 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Φορέα), του ΕΦ 06.072 Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 
2022, 

22. Τα υπ. αρ. πρωτ. 408851/11-5-2022, 609480/28-06-2022,  έγγραφα του Γραφείου 
Αντιπεριφεριάρχη Δυτικής Αττικής, αναφορικά με το πρόγραμμα διεξαγωγής των εκδηλώσεων 

23. Το υπ’ αριθμ. 645168/06-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού σχετικά με την αντικατάσταση της μουσικής συναυλίας στο Αττικό Άλσος του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου με τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Βιολέτα Ίκαρη κ.ά., 
η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2022 

24. Το υπ. αρ. 679484/14-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής σύμφωνα με το οποίο προτείνεται ημερομηνία διεξαγωγής θεατρικής παράστασης 

25. Το 710318/22-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
αναφορικά με τα στοιχεία των εταιρειών που θα αναλάβουν την πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων 

26. Το από 28/07/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού 
αναφορικά με την μη αλλαγή του χώρου και του κόστους εκδήλωσης με τον Γιάννη Βαρδή, 

27. Το από 29/7/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού περί 
αλλαγής της εταιρείας που θα πραγματοποήσει την εκδήλωση με τίτλο «Ακούω Ήχον 
Κώδωνος» 

28. Το υπ. αρ. 741429/29-7-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής περί 
αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής της παιδικής θεατρικής παράστασης «Υπηρέτης Δύο 
Αφεντάδων» 

29. Το από 12/8/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Μεγαρέων για την αλλαγή ημερομηνίας της 
εκδήλωσης με την Ορχήστρα των Ονείρων στον Δήμο Μεγαρέων 

30. Τις υπ. αρ. 1464/2022 (63ΓΟ7Λ7-ΥΚΞ), 1652/2022 (Ψ2ΤΙ7Λ7-27Γ) και 1754/2022 (Ρ4Λ57Λ7-
1ΛΔ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης προσφυγής σε διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 
4412/2016 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

31. Το υπ. αρ. 90/12-8-2022 πρακτικό 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 πολιτιστικών εκδηλώσεων, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
 

Στην Ελευσίνα, σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 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 89/10-08-2022 Πρόσκλησης, 
τα παρακάτω μέλη: 

1. Μπαμπαλος Βλασιος, Πρόεδρος  
2. Καπελερης Ανδρεας, Μέλος  
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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) Θεατρική – μουσική παράσταση με τίτλο «Ακούω Ήχον Κώδωνος» που θα διεξαχθεί στις 31 
Αυγούστου 2022, στον Δήμο Ελευσίνας, με την εταιρεία «ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΑΕ»-ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Διδότου 45, Αθήνα, ΑΦΜ 800599759 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) 
και προτεινόμενη τιμή 11.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (13.650,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
β) Μουσική συναυλία με την ορχήστρα των Ονείρων που θα διεξαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2022 

στον Δήμο Μεγαρέων, με την εταιρεία «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» (Ελαιών 25, Ίλιον, ΑΦΜ 
997230535 – Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων) και προτεινόμενη τιμή 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(7.440,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
γ) Μουσική συναυλία με τη Φωτεινή Δάρα που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο 

Μανδρας – Ειδυλλίας, με την ατομική επιχείρηση «Παπαχριστούδης Γεώργιος» (Λεωφ. 
Αθηνών 8, Δροσιά, ΑΦΜ 038884574 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς) και προτεινόμενη τιμή 10.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
δ) Μουσική συναυλία με τους Going Trough που θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στον 

Δήμο Ασπροπύργου,  με την εταιρεία «Ν. Βουρλιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Τήνου 24, Αγ. Βαρβάρα, 
ΑΦΜ 099998211 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) και προτεινόμενη τιμή 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ (9.920,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
ε) Μουσική συναυλία με την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο» που θα διεξαχθεί στις 17 

Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μεγαρέων, με την εταιρεία «ΕΩΣ ΑΜΚΕ» (Πλάτωνος 5, Αθήνα, ΑΦΜ 
997796684 – Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) και προτεινόμενη τιμή 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ (4.712,00€ 
συμπ. ΦΠΑ). 

 
στ) Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που θα διεξαχθεί στον 

Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 26 Αυγούστου 2022 με την επιχείρηση «Μαροσούλης 
Δημήτριος» (Δεριγνύ 10, Αθήνα, ΤΚ. 10434, ΑΦΜ 012397051-Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών) και 
προτεινόμενη τιμή 6.500,00 πλέον ΦΠΑ (8.060,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
ζ)Μουσική συναυλία με τίτλο «Βάρα Νταγερέ», μουσική παράσταση με τα ωραιότερα κλασικά 

λαϊκά τραγούδια μεγάλων δημιουργών και αναφορές στην παράδοση και το ρεμπέτικο με τους 
Μπάμπη Βελισσάριο, Δημήτρη Ρέππα και (φιλική συμμετοχή) η Στέλλα Καρύδα, ημερομηνία 
διεξαγωγής 6 Σεπτεμβρίου 2022 με την εταιρεία «Cantabile Events» (Δικαστρού και Ραιδεστού 
1, Βάρη, ΤΚ 16672, ΑΦΜ 996759710, Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας) και προτεινόμενη τιμή 5.500,00 € 
πλέον ΦΠΑ (6.820,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
η) Μουσική συναυλία με τίτλο «Όταν ο Μίμης μαγεύει…..», ημερομηνία διεξαγωγής 18 

Σεπτεμβρίου 2022, με την εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 
17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) με κόστος 14.500,00 € πλέον ΦΠΑ (17.980,00 € 
συμπ. ΦΠΑ) 

 
θ) Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρέτο, τη Βιολέτα Ίκαρη, την 

Ιουλία Καραπατάκη και άλλους 18 καλλιτέχνες με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Σεπτεμβρίου 
2022 με την εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 17671,ΑΦΜ 
159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) με κόστος18.900,00 € πλέον ΦΠΑ (23.436,00 συμπ. ΦΠΑ) 
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ι)Μουσική συναυλία με τον Γιάννη Βαρδή,τη Μαρία Καρλάκη και τον Γιώργο Λιανό, με 
ημερομηνία διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022 με την εταιρεία «Lights on mic» (Πλατεία 
Δηλεσίου, ΑΦΜ 117155921 Δ.Ο.Υ. Θήβας) με κόστος 7.200,00 € πλέον ΦΠΑ (8.928,00 € 
συμπ. ΦΠΑ) 

 
 

Η συνεδρίαση άρχισε με  την φυσική παρουσία μόνο του  εκπροσώπου της εταιρείας  ΑΜΚΕ  «ΜΕ 
ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ»,κ ΑΥΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,που όμως είχε καταθέσει και φυσικό φάκελο.  Οι 
εκπρόσωποι των υπόλοιπων  εταιρειών που έλαβαν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 653226/08-07-2022 
Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών για τη σχετική διαδικασία δεν παρέστησαν και υπέβαλαν 
προσφορά  
 ως κάτωθι : 
 

Α/Α Προσφορές 
αρ. πρωτ.  προσφοράς 
(πρωτόκολλο Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.) 

1 
ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΑΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

          783728/11-8-2022 

2 ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ            783985/11-8-2022 

3 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 783907/11-8-2022 

4 Ν. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 783954/11-8-2022 

5 ΕΩΣ ΑΜΚΕ 783865/11-8-2022 

6 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 783786/11-8-2022 

7 CANTABILE EVENTS 783751/11-8-2022 

8 QUEEN BEE DRAMA MUSIC 783835/11-8-2022 

9 QUEEN BEE DRAMA MUSIC 783890/11-8-2022 

10 LIGHTS ON MIC 783785/11-8-2022 

 
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. 
 
Παρέστη εκπρόσωπος τις εταιρείας ΑΜΚΕ  «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» κ. ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και 
πραγματοποιήθηκε η διαπραγμάτευση και η τελική προσφορά για την πραγματοποίηση μουσικής 
συναυλίας με την ορχήστρα των Ονείρων που θα διεξαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο 
Μεγαρέων παραμένει στην αρχική  τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: 6.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. (7.440,00€ πλέον Φ.Π.Α.), 
  
Επειδή δεν παρέστη άλλος εκπρόσωπος των υπόλοιπων  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 «ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΑΕ»-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Διδότου 45, Αθήνα, ΑΦΜ 800599759 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) η 
πραγματοποίηση θεατρικής – μουσικής παράστασης με τίτλο «Ακούω Ήχον Κώδωνος» 
που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 2022, στον Δήμο Ελευσίνας, στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 
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2. Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» (Ελαιών 25, Ίλιον, ΑΦΜ 997230535 – 
Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την ορχήστρα των 
Ονείρων που θα διεξαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μεγαρέων στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (7.440,00€ πλέον Φ.Π.Α.), 

 
3. Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση «Παπαχριστούδης Γεώργιος» (Λεωφ. Αθηνών 8, 

Δροσιά, ΑΦΜ 038884574 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με 
τη Φωτεινή Δάρα που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μανδρας – 
Ειδυλλίας στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
4. Να ανατεθεί στην εταιρεία «Ν. Βουρλιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Τήνου 24, Αγ. Βαρβάρα, ΑΦΜ 

099998211 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τους Going 
Trough που θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Ασπροπύργου, στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ (9.920,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
5. Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΕΩΣ ΑΜΚΕ» (Πλάτωνος 5, Αθήνα, ΑΦΜ 997796684 – Δ.Ο.Υ. 

Α΄ Αθηνών) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την τοπική ορχήστρα 
«Μεγαρόσημο» που θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μεγαρέων,στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ (4.712,00€ συμπ. ΦΠΑ). 

 
6. Να ανατεθεί στην επιχείρηση «Μαροσούλης Δημήτριος» (Δεριγνύ 10, Αθήνα, ΤΚ. 10434, 

ΑΦΜ 012397051-Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών) η πραγματοποίηση παιδικής θεατρικής παράστασης 
με τίτλο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που θα διεξαχθεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
στις 26 Αυγούστου 2022 στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 6.500,00 πλέον 
ΦΠΑ (8.060,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
7. Να ανατεθεί στην εταιρεία «Cantabile Events» (Δικαστρού και Ραιδεστού 1, Βάρη, ΤΚ 

16672, ΑΦΜ 996759710, Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με 
τίτλο «Βάρα Νταγερέ», μουσική παράσταση με τα ωραιότερα κλασικά λαϊκά τραγούδια 
μεγάλων δημιουργών και αναφορές στην παράδοση και το ρεμπέτικο με τους Μπάμπη 
Βελισσάριο, Δημήτρη Ρέππα και (φιλική συμμετοχή) η Στέλλα Καρύδα, ημερομηνία 
διεξαγωγής 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ήτοι: 5.500,00 €.Να σημειωθεί η δέσμευση του εκπροσώπου της εταιρείας για 
αποστολή υπευθυνης δήλωσης περί γνησιότητας του εγγράφου της ΑΑΔΕ για την 
απαλλαγή ΦΠΑ της εν λόγω εταιρειας  

 
8. Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 

17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με 
τίτλο «Όταν ο Μίμης μαγεύει…..», ημερομηνία διεξαγωγής 18 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Αττικό Άλσος, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι:14.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
(17.980,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
9. Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 

17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση Μουσική συναυλία με τον 
Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρέτο, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Ιουλία Καραπατάκη και 
άλλους 18 καλλιτέχνες με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό 
Άλσος, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 18.900,00 € πλέον ΦΠΑ 
(23.436,00 συμπ. ΦΠΑ) 

 
10. Να ανατεθεί στην εταιρεία «Lights on mic» (Πλατεία Δηλεσίου, ΑΦΜ 117155921 Δ.Ο.Υ. 

Θήβας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τον Γιάννη Βαρδή,τη Μαρία Καρλάκη 
και τον Γιώργο Λιανό, με ημερομηνία διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι:7.200,00 € πλέον ΦΠΑ (8.928,00 € συμπ. 
ΦΠΑ) 

 
        Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
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        Α) την έγκριση  του υπ. αρ. 90/12-08-2022 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 προσκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πραγματοποίηση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος και σε Δήμους της Π.Ε.Δυτ. Αττικής για 
την πραγματοποίηση των κάτωθι εκδηλώσεων: 

 
1.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΑΕ»-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(Διδότου 45, Αθήνα, ΑΦΜ 800599759 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) η πραγματοποίηση θεατρικής – 
μουσικής παράστασης με τίτλο «Ακούω Ήχον Κώδωνος» που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 
2022, στον Δήμο Ελευσίνας, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
2.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» (Ελαιών 25, Ίλιον, ΑΦΜ 997230535 – Δ.Ο.Υ. 
Αγ. Αναργύρων) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την ορχήστρα των Ονείρων που θα 
διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μεγαρέων στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι: 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (7.440,00€ πλέον Φ.Π.Α.), 

 
3.Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση «Παπαχριστούδης Γεώργιος» (Λεωφ. Αθηνών 8, 
Δροσιά, ΑΦΜ 038884574 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τη 
Φωτεινή Δάρα που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μανδρας – Ειδυλλίας 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α.),  

 
4.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Ν. Βουρλιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Τήνου 24, Αγ. Βαρβάρα, ΑΦΜ 
099998211 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τους Going Trough 
που θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Ασπροπύργου, στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ (9.920,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  

 
5.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΕΩΣ ΑΜΚΕ» (Πλάτωνος 5, Αθήνα, ΑΦΜ 997796684 – Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Αθηνών) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο» που 
θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μεγαρέων,στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ήτοι: 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ (4.712,00€ συμπ. ΦΠΑ). 

 
6.Να ανατεθεί στην επιχείρηση «Μαροσούλης Δημήτριος» (Δεριγνύ 10, Αθήνα, ΤΚ. 10434, 
ΑΦΜ 012397051-Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών) η πραγματοποίηση παιδικής θεατρικής παράστασης με 
τίτλο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που θα διεξαχθεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 26 
Αυγούστου 2022 στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 6.500,00 πλέον ΦΠΑ 
(8.060,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
7.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Cantabile Events» (Δικαστρού και Ραιδεστού 1, Βάρη, ΤΚ 16672, 
ΑΦΜ 996759710, Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τίτλο «Βάρα 
Νταγερέ», μουσική παράσταση με τα ωραιότερα κλασικά λαϊκά τραγούδια μεγάλων δημιουργών 
και αναφορές στην παράδοση και το ρεμπέτικο με τους Μπάμπη Βελισσάριο, Δημήτρη Ρέππα 
και (φιλική συμμετοχή) η Στέλλα Καρύδα, ημερομηνία διεξαγωγής 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Αττικό Άλσος στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 5.500,00 €.Να σημειωθεί η 
δέσμευση του εκπροσώπου της εταιρείας για αποστολή υπευθυνης δήλωσης περί γνησιότητας 
του εγγράφου της ΑΑΔΕ για την απαλλαγή ΦΠΑ της εν λόγω εταιρειας  

 
8.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 
17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τίτλο 
«Όταν ο Μίμης μαγεύει…..», ημερομηνία διεξαγωγής 18 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος, 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι:14.500,00 € πλέον ΦΠΑ (17.980,00 € συμπ. 
ΦΠΑ) 
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9.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 
17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση Μουσική συναυλία με τον 
Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρέτο, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Ιουλία Καραπατάκη και 
άλλους 18 καλλιτέχνες με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος, στην 
τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 18.900,00 € πλέον ΦΠΑ (23.436,00 συμπ. ΦΠΑ) 

 
10.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Lights on mic» (Πλατεία Δηλεσίου, ΑΦΜ 117155921 Δ.Ο.Υ. 
Θήβας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τον Γιάννη Βαρδή,τη Μαρία Καρλάκη και τον 
Γιώργο Λιανό, με ημερομηνία διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι:7.200,00 € πλέον ΦΠΑ (8.928,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
      Β) Την έγκριση ανάκλησης της υπολειπόμενης με την αρ. πρωτ. 706545/21-07-2022 
(60ΣΓ7Λ7-935)  
      Και 651270/07-07-2022 (ΨΩΤΕ7Λ7-Λ7Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμευμένης 
πίστωσης. 
 

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 
 

        Α) την έγκριση  του υπ. αρ. 90/12-08-2022 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 προσκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πραγματοποίηση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος και σε Δήμους της Π.Ε.Δυτ. Αττικής για 
την πραγματοποίηση των κάτωθι εκδηλώσεων: 

 
1.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΑΕ»-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(Διδότου 45, Αθήνα, ΑΦΜ 800599759 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) η πραγματοποίηση θεατρικής – 
μουσικής παράστασης με τίτλο «Ακούω Ήχον Κώδωνος» που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 
2022, στον Δήμο Ελευσίνας, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.), 

 
2.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» (Ελαιών 25, Ίλιον, ΑΦΜ 997230535 – Δ.Ο.Υ. 
Αγ. Αναργύρων) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την ορχήστρα των Ονείρων που θα 
διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μεγαρέων στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι: 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (7.440,00€ πλέον Φ.Π.Α.), 

 
3.Να ανατεθεί στην ατομική επιχείρηση «Παπαχριστούδης Γεώργιος» (Λεωφ. Αθηνών 8, 
Δροσιά, ΑΦΜ 038884574 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τη 
Φωτεινή Δάρα που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Μανδρας – Ειδυλλίας 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (12.400,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α.),  

 
4.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Ν. Βουρλιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Τήνου 24, Αγ. Βαρβάρα, ΑΦΜ 
099998211 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τους Going Trough 
που θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στον Δήμο Ασπροπύργου, στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ (9.920,00€ συμπ. Φ.Π.Α.),  
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5.Να ανατεθεί στην εταιρεία «ΕΩΣ ΑΜΚΕ» (Πλάτωνος 5, Αθήνα, ΑΦΜ 997796684 – Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Αθηνών) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο» που 
θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μεγαρέων,στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ήτοι: 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ (4.712,00€ συμπ. ΦΠΑ). 

 
6.Να ανατεθεί στην επιχείρηση «Μαροσούλης Δημήτριος» (Δεριγνύ 10, Αθήνα, ΤΚ. 10434, 
ΑΦΜ 012397051-Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών) η πραγματοποίηση παιδικής θεατρικής παράστασης με 
τίτλο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που θα διεξαχθεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 26 
Αυγούστου 2022 στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 6.500,00 πλέον ΦΠΑ 
(8.060,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
7.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Cantabile Events» (Δικαστρού και Ραιδεστού 1, Βάρη, ΤΚ 16672, 
ΑΦΜ 996759710, Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τίτλο «Βάρα 
Νταγερέ», μουσική παράσταση με τα ωραιότερα κλασικά λαϊκά τραγούδια μεγάλων δημιουργών 
και αναφορές στην παράδοση και το ρεμπέτικο με τους Μπάμπη Βελισσάριο, Δημήτρη Ρέππα 
και (φιλική συμμετοχή) η Στέλλα Καρύδα, ημερομηνία διεξαγωγής 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Αττικό Άλσος στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 5.500,00 €.Να σημειωθεί η 
δέσμευση του εκπροσώπου της εταιρείας για αποστολή υπευθυνης δήλωσης περί γνησιότητας 
του εγγράφου της ΑΑΔΕ για την απαλλαγή ΦΠΑ της εν λόγω εταιρειας  

 
8.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 
17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τίτλο 
«Όταν ο Μίμης μαγεύει…..», ημερομηνία διεξαγωγής 18 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος, 
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι:14.500,00 € πλέον ΦΠΑ (17.980,00 € συμπ. 
ΦΠΑ) 

 
9.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Queen bee drama music» (Καλυψούς 92, Καλλιθέα, ΤΚ 
17671,ΑΦΜ 159439587 Δ.Ο.Υ.Καλλιθέας) η πραγματοποίηση Μουσική συναυλία με τον 
Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρέτο, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Ιουλία Καραπατάκη και 
άλλους 18 καλλιτέχνες με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος, στην 
τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 18.900,00 € πλέον ΦΠΑ (23.436,00 συμπ. ΦΠΑ) 

 
10.Να ανατεθεί στην εταιρεία «Lights on mic» (Πλατεία Δηλεσίου, ΑΦΜ 117155921 Δ.Ο.Υ. 
Θήβας) η πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας με τον Γιάννη Βαρδή,τη Μαρία Καρλάκη και τον 
Γιώργο Λιανό, με ημερομηνία διεξαγωγής 16 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αττικό Άλσος στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς ήτοι:7.200,00 € πλέον ΦΠΑ (8.928,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

 
      Β) Την έγκριση ανάκλησης της υπολειπόμενης με την αρ. πρωτ. 706545/21-07-2022 
(60ΣΓ7Λ7-935) Και 651270/07-07-2022 (ΨΩΤΕ7Λ7-Λ7Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
δεσμευμένης πίστωσης. 
 

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 κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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 
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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 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΧΘ17Λ7-ΝΤΘ


		2022-08-23T16:43:31+0300
	Athens




