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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1953/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, 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: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του 44/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/2016, για 
την ανάθεση της διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μουσικής 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 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 
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(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 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». 
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35. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Τ.Β/19-10-2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «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. 

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’αρ. πρωτ. 809239/26-08-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 764/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-08- 
2022).  

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

42. 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. 

43. 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). 

44. 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). 

45. 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).  

46. 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.  

47. 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.     

48. 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.  

49. Την υπ’ αριθμ. 100/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικ. έτους 
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2022 και την υπ’ αριθ. 94234/12-08-2022 Απόφαση επικύρωσης αυτής, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

50. 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.  

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

52. Την υπ’ αρ. 76/2022 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ, ΑΔΑΜ: 22REQ010559967) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας 
και δαπάνης διεξαγωγής δύο εμβληματικών φεστιβάλ, Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας 
Αττικής στο Αττικό Άλσος το καλοκαίρι του 2022», στην οποία, ανάμεσα σε άλλες, 
αναφέρονται και οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α) 

35 
Μουσική Συναυλία με την Ελευθερία 
Αρβανιτάκη και το Γιώργο Περρή 15.000,00€ 

 
18.600,00€€ 

36 

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

 
18.600,00€ 

37 
Μουσική Συναυλία με το Νίκο 
Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη  13.000,00€ 

 
16.120,00€ 

38 

Μουσική συναυλία με τίτλο «Το 
Tango της …..Ζωής» με τη Ζωή 
Τηγανούρια 10.000,00€ 

 
12.400,00€ 

39 
Μουσική συναυλία με τίτλο «Με 
πινέλα και χρώματα μόνο» 12.500,00€ 

 
15.500,00€ 

40 
Μουσική συναυλία με τον Άκη 
Δείξιμο και τον Κώστα Δόξα 8.000,00€ 

 
9.920,00€ 

 
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. 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. 

54.  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 Άλσος το καλοκαίρι του 2022», 
μόνο όσο αφορά στο μουσικό φεστιβάλ», σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων οι 
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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.  

55. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 144/2022 Απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ4Π47Λ7-Ι24) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας 
και δαπάνης 1) για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης του μουσικού φεστιβάλ της 
Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος , Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022  2) για την οργάνωση 
και εκτέλεση παραγωγής αυτών και 3) την μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.  133 /2022 
απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα με την οποία 
αποφασίστηκε, ανάμεσα στα άλλα, «Β)Την μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 133 απόφασης της 
ΕΠΑ και συγκεκριμένα το κόστος για τις υπ’ αρ. εκδηλώσεις 6, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22 και 
25.  Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ισχύει το κόστος που είχε αποφασισθεί με την υπ’ αρ. 
76/2022 απόφαση της ΕΠΑ.». 

56.  Την με αριθμ. 1743/2022 (ΑΔΑ: ΨΦ6Ξ7Λ7-ΙΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  

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. 

57. Το υπ’ αρ. πρωτ. 408851/11-05-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού με τίτλο «Φεστιβάλ Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος». 

58. Το υπ’ αρ. πρωτ. 827780/01-09-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού το οποίο αφορά πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας των καλλιτεχνών. 

59. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 859185/09-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΠΤΨ7Λ7-ΦΧΥ & ΑΔΑΜ: 22REQ011220305), ποσού 
ύψους 13.020,00 € για το οικονομικό έτος 2022 στον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ.05072, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2568 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Τμήματος 
Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

60. 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 
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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 πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.  

61.  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».  

62. 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….». 

63.  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. 

64. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 862391/12-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάζεται μία (1) πρόσκληση συμμετοχής σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών και 
διεξαγωγής διαπραγμάτευσης:  

1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: 862032/12-09-2022 πρόσκληση. 
65. Το υπ΄ αριθμ. 44/2022 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε την 12-09-2022 διενήργησε την διαπραγμάτευση, αξιολόγησε την  
υποβληθείσα προσφορά και γνωμοδότησε ομόφωνα τα εξής: 

 
[Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 11:30π.μ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 
137/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 375/2022 Απόφαση, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με από 09-09-2022 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, αποτελούμενη 
από τους κατωτέρω: 

 
1.  Πρίσκου Νίκη - Ιωάννα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ της Περιφέρειας 

Αττικής, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος  
2.  Παπαδόπουλο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΑΑ της 

Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος 
3.  Βασιλείου Αλέξανδρο, υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, του 

κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως μέλος, 
4. Γιαννάκη Γεώργιο, υπάλληλο του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος της Π.Ε.Α.Α  της Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
 
 με τη παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως Μπαλαντινάκη Αικατερίνης, υπαλλήλου της 

Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, 
 
 
προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση, σχετικά με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεων για την ανάδειξη αναδόχων στο πλαίσιο της 
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διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μουσικής της Περιφέρειας Αττικής στο 
Αττικό Άλσος. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 862032/12-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάζεται μία (1) πρόσκληση συμμετοχής σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών και 
διεξαγωγής διαπραγμάτευσης: 

2. Την με αρ. 76/2022 (ΑΔΑ: 62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ) & ΑΔΑΜ 22REQ010559967) με τίτλο: έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής δύο εμβληματικών φεστιβάλ θεάτρου και Μουσικής 
της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό άλσος το καλοκαίρι του 2022. 

3. Την Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. 133/2022 Απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚΠ27Λ7-ΓΟΗ, ) με την οποία έγινε 
τροποποίηση της υπ. αρ. 76/2022 απόφασης. 

4. Την με αρ. 144/2022 Απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: Ψ4Π47Λ7-Ι24) με την οποία έγινε μερική ανάκληση της υπ. αρ. 133/2022 
απόφασης της επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

5. Την με αριθμ. 1743/2022 (ΑΔΑ: ΨΦ6Ξ7Λ7-ΙΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  
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. 

6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 859185/9-9-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΠΤΨ7Λ7-ΦΧΥ). 

7. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τnν εν λόγω διαδικασία. 
 
Η επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της εταιρείας και προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών με 
τα κάτωθι αποτελέσματα:  
 

 ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  
“ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” 
(Εκδήλωση: Μουσική συναυλία με τίτλο “Το Tango της …. Ζωής” με τη Ζωή 
Τηγανούρια στο Αττικό Άλσος, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022) 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Δικαιολογητικό 
της Πρόσκλησης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης  

Αποδεκτό 
 

2. Δικαιολογητικό 
της Πρόσκλησης 

Απόσπασμα Ποινικού μητρώου εκπροσώπου Αποδεκτό 

3ι. Δικαιολογητικό 
της Πρόσκλησης 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  Αποδεκτό 

3ιι. Δικαιολογητικό 
της Πρόσκλησης 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  Αποδεκτό 

4. Δικαιολογητικό 
της Πρόσκλησης 

Playlist Αποδεκτό 

 
Παρατηρήσεις Διαπραγμάτευσης: 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα. Ζωή Τηγανούρια,  
μεταβάλλεται η τιμή της οικονομικής προσφοράς στην τιμή 9.950,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
 

 
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
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γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 
Υπέρ της κατακύρωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης στον ανάδοχο και στην τιμή της οικονομικής 
προσφοράς του μετά από διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 
 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

10.000,00€ 9.950,00€ 

 
Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα και 
η Πρόεδρος αυτής έλυσε την συνεδρίαση]. 

 
 

εισηγείται 
 
Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ’ αρ. 44/2022 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 
4412/2016 και ως εκ τούτου την ανάθεση της κάτωθι πολιτιστικής εκδήλωσης στον αναφερόμενο 
ανάδοχο και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε ύστερα από τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης, ήτοι:  
 
1.  στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα 

την  Καλλιθέα, επί της οδού Ιφιγενείας  140 , Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ: 998709093, Δ.Ο.Υ. 
Καλλιθέας , για την παρακάτω εκδήλωση: 

1 Μουσική συναυλία με τίτλο “Το 
Tango της …. Ζωής” με τη Ζωή 
Τηγανούρια στο Αττικό Άλσος 

19/09/2022 9.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 12.338,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 
 
Οι δαπάνες αφορούν καλλιτεχνικές αμοιβές, πλέον Φ.Π.Α. και πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου απαιτούνται. 
Σε όλες τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού.  
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.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 προϋπολογισμού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 05072. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του υπ’ αρ. 44/2022 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 
4412/2016 και ως εκ τούτου την ανάθεση της κάτωθι πολιτιστικής εκδήλωσης στον αναφερόμενο 
ανάδοχο και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε ύστερα από τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης, ήτοι:  
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1.  στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα 
την  Καλλιθέα, επί της οδού Ιφιγενείας  140 , Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ: 998709093, Δ.Ο.Υ. 
Καλλιθέας , για την παρακάτω εκδήλωση: 
 

1 Μουσική συναυλία με τίτλο “Το 
Tango της …. Ζωής” με τη Ζωή 
Τηγανούρια στο Αττικό Άλσος 

19/09/2022 9.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 12.338,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 
 
Οι δαπάνες αφορούν καλλιτεχνικές αμοιβές, πλέον Φ.Π.Α. και πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
όπου απαιτούνται. 
Σε όλες τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού.  
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.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 προϋπολογισμού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 05072. 

 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό 
με την παρατήρηση: «Έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχει έλλειψη 
σχεδιασμού, οργάνωσης, προϋπολογισμού και απολογισμού των δαπανών καθώς και ότι 
έπρεπε να πραγματοποιηθεί καλλιτεχνικός διαγωνισμός. Η διαδικασία της ανάθεσης δεν μας 
καλύπτει, χωρίς να αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση ούτε την ποιότητα των εκδηλώσεων ούτε 
φυσικά και τον επαγγελματισμό των συντελεστών της. Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει σαφής 
διατύπωση από την εισήγηση μέχρι την απόφαση για τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων (αμοιβή, ασφάλιση κλπ.) συντελεστών και εργαζόμενων και 
κυρίως εξασφάλιση των πνευματικών και συγγενών δικαιωμάτων που οφείλουν να αναφέρονται 
εισηγητικά ρητά 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 καθώς και την μαγνητοσκόπηση των εκδηλώσεων για μελλοντικές προβολές.». 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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