
 

 

                                                       
Ελληνική Δημοκρατία                                                             Bούλα, 16-11-2022 
Νομός Αττικής                                                    Aρ.Πρωτ.: 47778 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Αρ. Πράξης       : 51 
Αρ. Απόφασης : 400 
 
Στη Βούλα την 16η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια 
περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 
136/Α/9-7-2022, μετά από τη με αρ. πρωτ. 47247/11-11-2022 πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, 
άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει. 
 
Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού covid-19. 
 
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
συγκεκριμένα: 
  

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. LEHTINEN TEEMU EERIKKI ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διαπραγμάτευσης ανάθεσης της σύμβασης 
για τη χορωδιακή συναυλία – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική  
καταστροφή,  με τίτλο «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί» 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ΄όψιν: 

1. Το με αρ. πρωτ. 47191/11-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης, έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης της χορωδιακής συναυλίας – αφιέρωμα 
στα 100 χρόνια από την  Μικρασιατική  καταστροφή,  με τίτλο «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί», το 
οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
«Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 32 παρ.2 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να 

παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 

λόγους: β)β) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γ)γ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.» 

β) Την αριθμ. 393/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη  
σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, για τη χορωδιακή συναυλία – 
αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την  Μικρασιατική  καταστροφή,  με τίτλο “στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί, 
καθώς και ο ορισμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

γ) Το από 11-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

 

Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010), προκειμένου να: 

1. Εγκρίνει το από  11-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

2. Εγκρίνει την ανάθεση της χορωδιακής συναυλίας – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη  Μικρασιατική  
καταστροφή,  με τίτλο «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί»,   στον κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η υποβληθείσα 
προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας 
που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 393/2022 Απόφασή της. 

 

Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α Σύνολο 

ΑΙΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 042308334 2.125,00€ 510,00€ 2.635,00€ 

 

Το ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην αριθμ. 393/2022 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 

                                                                                                                        Η Αν. Διευθύντρια 

Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού» 
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2)   Την υπ΄αριθμ. 393/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη  σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, για τη χορωδιακή 
συναυλία – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την  Μικρασιατική  καταστροφή,  με τίτλο “στη Σμύρνη 
και στο Αϊβαλί, καθώς και ο ορισμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
 

3) Tην με αρ. πρωτ. 47076/11-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011584180) Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος της ως άνω μουσικοθεατρικής παράστασης 

4) Tην με αρ. πρωτ. 47132/11-11-2022 Προσφορά της εταιρείας «ΑΙΜΗΛΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

5) Το από 11-11-2022 πρακτικό κατακύρωσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  
 

          και με βάση τις διατάξεις: 
 
1. του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
4. του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022 «Τρόπος λήψης αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19» 
5. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19) 
 
Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των Δήμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-
19. 
Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος η κα 
Ιωάννα Δόγκα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

                                                                                   

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  επί των καταμετρημένων ψήφων 

Δια Περιφοράς 

 

Α) Εγκρίνει το από 11 Νοεμβρίου 2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση της χορωδιακής συναυλίας – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη  Μικρασιατική  
καταστροφή,  με τίτλο «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 
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Β)  Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης χορωδιακής συναυλίας, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση β΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,  

 

Γ) Αναθέτει τη Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της χορωδιακής συναυλίας – αφιέρωμα στα 
100 χρόνια από τη  Μικρασιατική  καταστροφή,  με τίτλο «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί», στον 
κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή 
με την υπ΄αριθμ. 393/2022 Απόφασή της: 

 

Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α Σύνολο 

ΑΙΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 042308334 2.125,00€ 510,00€ 2.635,00€ 

 

Το ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην αριθμ. 393/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  400/2022.  

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 
 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
     
         
 
                            
             ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ  
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