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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε 
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της 
υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 41ηΠρ./41ηΣυν./22483/23-9-2021 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου . 
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο 
Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη 
τακτικό μέλος, 6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
Τσουκαλά Παναγιώτη παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 
41ηΠρ./41ηΣυν./22483/23-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

 
Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι θα 
πρέπει να υλοποιηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για τη διοργάνωση των 3 ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων των Ιωνικών Ημερών Τέχνης & Πολιτισμού  
 
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι 6 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί 
Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
   

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα της της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: «Ανάθεση 

ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των «Ιωνικών Ημερών  Τέχνης και 

Πολιτισμού» για το έτος 2021»,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22292/21-9-2021 εισήγηση 

από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης διοργανώνει 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» που πραγματοποιούνται με 
τη συμμετοχή των αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης, έχουν ενσωματωθεί στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης και έχουν σκοπό να διατηρήσουν και να αναδείξουν την πολιτιστική της ταυτότητα. 
 
Το φετινό πρόγραμμα, εκτός άλλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνει μουσική 
παράσταση, μουσική εκδήλωση  και μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση που θα απευθύνονται 
στους δημότες της πόλης μας με σκοπό την ψυχαγωγία τους. 
 

Αναλυτικότερα, οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι: 

 Μουσική παράσταση με τίτλο: «Από το 330 μ.χ (Βυζάντιο) έως το 1922 (Μικρασιατική 

Καταστροφή)» που στόχο έχει την ανάδειξη της σύνθετης μουσικής παράδοσης που 

διαμορφώθηκε από τη Βυζαντινή περίοδο έως τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 καθώς και 

του ρόλου του ελληνικού στοιχείου σε αυτήν. Η εν λόγω παράσταση διάρκειας 70 λεπτών θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/9/2021 στην πλατεία του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων. 
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 Μουσική εκδήλωση- αφιέρωμα στις μουσικές αγωνιστικές παρακαταθήκες του Ελληνισμού με 

τίτλο: «Ανάσες στο χρόνο…με τους Πέτρο Λούκα Χαλκιά, Αρετή Κετιμέ και Κώστα Μήτση». 

Πρόκειται για ένα οδοιπορικό σε γνωστά και άγνωστα μονοπάτια της παράδοσης  κατά τη 

διάρκεια του οποίου οι καλλιτέχνες πλέκουν στίχους όμορφους, τραγουδούν με λόγια ελληνικά, 

παίζουν μελωδικές ενορχηστρώσεις και μοιράζουν μυρωδιές, ευωδιές γλυκές από κάθε γωνιά της 

χώρας μας. Η εν λόγω εκδήλωση διάρκειας περίπου 2 ωρών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

30/9/2021 και ώρα 20:00 στην πλατεία Αγίας Αναστασίας.  

 Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση με τίτλο: «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ…Η κραυγή των προσφύγων». 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένα τραγούδια και θεατροποιημένες εικόνες της Σμύρνης, 

του Πειραιά αλλά και της Νέας Υόρκης όπου μεγαλούργησε το ρεμπέτικο τραγούδι- στοιχείο 

ταυτότητας τόσο των προσφύγων όσο και της σύγχρονης Ελλάδας σε πρωτότυπα κείμενα της δρ 

Μυροφόρας Ευσταθιάδου. Η εν λόγω παράσταση διάρκειας περίπου 2 ωρών θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/10/2021 και ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Ελευθερούπολης ή στην Πολυγωνική αίθουσα εκδηλώσεων των 7ου Γυμνασίου και 5ου 

Λυκείου Νέας Ιωνίας. 

Η συνολική αξία της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 16.448,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος 
οικονομικού έτους ως εξής: Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Ιωνικές Ημέρες» (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) όπως αναλυτικά αποτυπώνονται 
στην αριθμ. πρωτ. 20719/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
(ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 21REQ009161247): 
 
ΤΜΗΜΑ Α- Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών 

 

 
Περιγραφή 

 
Υπ 

 

 
Ενδεικτική 

Τιμή μονάδας 

 
Ενδεικτικό 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 24% Συνολικό   

Κόστος 

Μουσική παράσταση με 
τίτλο: «Από το 330 μ.χ 
(Βυζάντιο) έως το 1922 
(Μικρασιατική 
Καταστροφή)» που στόχο 
έχει την ανάδειξη της 
σύνθετης μουσικής 
παράδοσης που 
διαμορφώθηκε από τη 
Βυζαντινή περίοδο έως τη 
Μικρασιατική Καταστροφή 
του 1922 καθώς και του 
ρόλου του ελληνικού 
στοιχείου σε αυτήν.  
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1.488,00 

 
 

 
Η εν λόγω παράσταση διάρκειας 70 λεπτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/9/2021 στην πλατεία 
του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων. 
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ΤΜΗΜΑ Β- Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών 
 
 
 

 
 
Η εν λόγω εκδήλωση διάρκειας περίπου 2 ωρών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/9/2021 και ώρα 
20:00  στην πλατεία Αγίας Αναστασίας.  
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ-ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

  

 

 
Περιγραφή 

 
Υπ 

 

 
Ενδεικτική 

Τιμή 
μονάδας 

 
Ενδεικτικό 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 
24% 

Συνολικό   
Κόστος 

Μουσικοχορευτική θεατρική 
παράσταση με τίτλο: 
«ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ…Η κραυγή των 
προσφύγων». Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει επιλεγμένα 
τραγούδια και θεατροποιημένες 
εικόνες της Σμύρνης, του 
Πειραιά αλλά και της Νέας 
Υόρκης όπου μεγαλούργησε το 
ρεμπέτικο τραγούδι- στοιχείο 
ταυτότητας τόσο των 
προσφύγων όσο και της 
σύγχρονης Ελλάδας σε 
πρωτότυπα κείμενα της    δρ 
Μυροφόρας Ευσταθιάδου.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
και το κόστος ηχοφωτιστικής 
κάλυψης). 
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4.000,00 

 
 
 
 
   4.000,00 

 
 
 
 
960,00 

 
 
 
 
4960,00 
 
 

 
Περιγραφή 

 
Υπ 

 

 
Ενδεικτική 

Τιμή 
μονάδας 

 
Ενδεικτικό 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 24% Συνολικό   

Κόστος 

Μουσική εκδήλωση- 
αφιέρωμα στις μουσικές 
αγωνιστικές 
παρακαταθήκες του 
Ελληνισμού με τίτλο: 
«Ανάσες στο χρόνο… με 
τους Πέτρο Λούκα 
Χαλκιά, Αρετή Κετιμέ και 
Κώστα Μήτση». 
Πρόκειται για ένα 
οδοιπορικό σε γνωστά και 
άγνωστα μονοπάτια της 
παράδοσης  κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι 
καλλιτέχνες πλέκουν 
στίχους όμορφους, 
τραγουδούν με λόγια 
ελληνικά, παίζουν 
μελωδικές 
ενορχηστρώσεις και 
μοιράζουν μυρωδιές, 
ευωδιές γλυκές από κάθε 
γωνιά της χώρας μας.  
Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και το 
κόστος  ηχοφωτιστικής 
κάλυψης). 
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  8.064,52 

 
 
 
 
   8064,52 

 
 
 
 
1935,48 

 
 
 
 
10.000,00 
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Η εν λόγω παράσταση διάρκειας περίπου 2 ωρών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/10/2021 και 
ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Ελευθερούπολης ή στην Πολυγωνική 
αίθουσα εκδηλώσεων των 7ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Νέας Ιωνίας. 
 

Οι ημερομηνίες και ο τόπος των εκδηλώσεων  μπορεί να τροποποιηθούν εξαιτίας απρόβλεπτων 
γεγονότων (κώλυμα καλλιτέχνη, καιρικές συνθήκες, επιδημιολογικά δεδομένα, άλλες αιτίες). Στην 
περίπτωση αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα α) υλοποίησής τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε 
συνεννόηση με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (και ως εκ τούτου οι σχετικές 
εργασίες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα) ή β) ακύρωσης αυτών. Εφόσον πληρείται η ως άνω 
προϋπόθεση οι συντελεστές των εκδηλώσεων δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις οποιοδήποτε φύσης 
εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.  

 

 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,όπως   
αναδιατυπώθηκαν με τον Ν. 3536/2007, 

- της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 ««Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και 
ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

- τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 που ορίζει ότι «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» και γγ) προστασία 

αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, 

 - του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από Διατάκτες, 

 -  τις διατάξεις του παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, 
 - τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και τα άρθρα 10 και 14 του Ν. 4625/2019 τα    οποία 

τροποποιούν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
-  των άρθρων του ν.4782/2021 που τροποποιούν διατάξεις του Ν.4412/2016, 
 - την αριθ. 227/11-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (Α.Δ.Α.: 

6Ξ6ΨΩΚΥ-4ΘΖ) και την αριθ. πρωτ. 1194/7-1-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η οποία παραλήφθηκε από το Δήμο Νέας Ιωνίας και έλαβε αριθ. πρωτ. 399/8-1-
2021  με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2021 
και σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω προϋπολογισμό εγγράφηκε επαρκής πίστωση στον 
Κ.Α.15.6471.0001 με τίτλο: «Έξοδα για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές Μέρες», 

 - την αριθμ. πρωτ. 20719/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, 
- το  αριθμ.  πρωτ. 20723/2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας &  

Δημοσίων Σχέσεων, 
 - την αριθμ. πρωτ. 20857/2021 & 21440/2021 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου με αριθμό 316/2021 & 329/2021,  
 - την αριθμ. πρωτ. 21310/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων  

Σχέσεων προς το Δήμαρχο για την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος, 
- το αριθμ. πρωτ. 21334/2021 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου,  
- την αριθ. 893/15-9-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που έλαβε αριθ. πρωτ. 21770/15-9- 
2019 με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ,  
-τις αριθ. πρωτ. 21810/15-9-2021, 21811/5-9-2021, 21812/15-9-2021 προσκλήσεις υποβολής 
οικονομικών προσφορών και αντίστοιχα ,                                                                       
- την αριθ. πρωτ. 21832/16-9-2021 οικονομική προσφορά του φορέα «ΜΕΛΙΣΜΑ EVENTS   
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ», Κρέοντος 133, Αθήνα, Τ.Κ.: 10443, e-mail: melisma.events@gmail.com   
(ΑΦΜ: 996856012- ΔΟΥ: Α’ Αθηνών), σύμφωνα με την οποία προσφέρει αντί του ποσού των 
1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% την πραγματοποίηση μουσικής παράστασης με 
τίτλο: «Από το 330 μ.χ (Βυζάντιο) έως το 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή)», 
- την αριθ. πρωτ.22097/20-9-2021 οικονομική προσφορά του φορέα «ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Ηρακλείτου 49, Αχαρναί, 
Τ.Κ.: 13673, e-mail: akrivopoulos.lazaros@gmail.com   (ΑΦΜ: 047050461- ΔΟΥ: Aχαρνών), 
σύμφωνα με την οποία προσφέρει αντί του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο: «Ανάσες στο χρόνο… με τους Πέτρο 
Λούκα Χαλκιά, Αρετή Κετιμέ και Κώστα Μήτση», 
- την αριθ. πρωτ. 21988/17-9-2021 οικονομική προσφορά του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», 
Μαντζαγριωτάκη 38, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17672, e-mail: kostasalexandridis@yahoo.gr (ΑΦΜ: 090044195 
ΔΟΥ: Καλλιθέας), σύμφωνα με την οποία προσφέρει αντί του ποσού των 4.960,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% την πραγματοποίηση μουσικοχορευτική θεατρικής παράστασης με 
τίτλο: «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ…Η κραυγή των προσφύγων». 
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- το αριθμ. πρωτ. 22276-21/9/2021 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών,  

 
 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή  
έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω να αναθέσει: 

 
 

α) Στον οικονομικό φορέα «ΜΕΛΙΣΜΑ EVENTS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ», Κρέοντος 133, Αθήνα, 
Τ.Κ.: 104 43, e-mail: melisma.events@gmail.com (ΑΦΜ: 996856012- ΔΟΥ: Α’ Αθηνών), έναντι του 
ποσού των 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων την πραγματοποίηση της μουσικής παράστασης με τίτλο: «Από το 330 μ.χ (Βυζάντιο) 
έως το 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή). 
 
β) Στον οικονομικό φορέα ««ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Ηρακλείτου 49, Αχαρναί, Τ.Κ.: 13673, e-
mail:akrivopoulos.lazaros@gmail.com (ΑΦΜ: 047050461- ΔΟΥ: Aχαρνών) έναντι του ποσού των 
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων 
και της ηχοφωτιστικής κάλυψης την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο: «Ανάσες στο 
χρόνο… με τους Πέτρο Λούκα Χαλκιά, Αρετή Κετιμέ και Κώστα Μήτση». 
 
γ) Στον οικονομικό φορέα ««ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», Μαντζαγριωτάκη 38, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 
17672, e-mail: kostasalexandridis@yahoo.gr (ΑΦΜ: 090044195 ΔΟΥ: Καλλιθέας) έναντι του ποσού 
των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων και της ηχοφωτιστικής κάλυψης την πραγματοποίηση μουσικοχορευτική θεατρικής 
παράστασης με τίτλο: «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ…Η κραυγή των προσφύγων». 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 22292/2021 εισήγηση, 
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 22292/2021 εισήγηση.  

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Αναθέτει: 
   α) Στον οικονομικό φορέα «ΜΕΛΙΣΜΑ EVENTS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ», Κρέοντος 133, Αθήνα, 
Τ.Κ.: 104 43, e-mail: melisma.events@gmail.com (ΑΦΜ: 996856012- ΔΟΥ: Α’ Αθηνών), έναντι του 
ποσού των 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων την πραγματοποίηση της μουσικής παράστασης με τίτλο: «Από το 330 μ.χ (Βυζάντιο) 
έως το 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή). 
 
β) Στον οικονομικό φορέα ««ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Ηρακλείτου 49, Αχαρναί, Τ.Κ.: 13673, e-
mail:akrivopoulos.lazaros@gmail.com (ΑΦΜ: 047050461- ΔΟΥ: Aχαρνών) έναντι του ποσού των 
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων 
και της ηχοφωτιστικής κάλυψης την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο: «Ανάσες στο 
χρόνο… με τους Πέτρο Λούκα Χαλκιά, Αρετή Κετιμέ και Κώστα Μήτση». 
 
γ) Στον οικονομικό φορέα ««ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», Μαντζαγριωτάκη 38, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 
17672, e-mail: kostasalexandridis@yahoo.gr (ΑΦΜ: 090044195 ΔΟΥ: Καλλιθέας) έναντι του ποσού  
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των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων και της ηχοφωτιστικής κάλυψης την πραγματοποίηση μουσικοχορευτική θεατρικής 
παράστασης με τίτλο: «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ…Η κραυγή των προσφύγων». 

 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

 
          
 
 
                               
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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