
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                   Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                             από το πρακτικό της                                           
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                            10ης Συνεδρίασης 
                  του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
τηλεδιάσκεψης,  μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1109-11/08/2020 
έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Λουκά Ζαχείλα, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα οκτώ (8) και συγκεκριμένα οι:  
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Ιωάννης Τζούμαρης, 4) Δημήτρης Κύρκος, 
5) Αικατερίνη Ραγκούση,  6) Ιωάννης Τσάκωνας 7) Αργυρώ Δημακέα, 8)Απόστολος Κωστούλας, 9) 
Γεώργιος Μπενάς & 10)Μαρία Ιωακειμίδου  
 
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Αλέξανδρος Μπενέκης, Βασίλειος Μπάτρας, 
Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής και Παναγιώτης Ποντίδας δεν 
προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 64/2020 
  
Θέμα: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης συναυλιών στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης-εξειδίκευση πίστωσης με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Α) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 
Με στόχο την πρόσβαση  όλων των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά και συγκεκριμένα στην τέχνη της 
μουσικής, προτείνεται η πραγματοποίηση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης, των παρακάτω 
συναυλιών: 
α) Συναυλία – αφιέρωμα στο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο με τους Χρήστο Θηβαίο, Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Κώστα Θωμαΐδη και την ορχήστρα τους (τύμπανα, πιάνο, φλάουτο, κλαρινέτο και σαξόφωνο), την Δευτέρα 
7 Σεπτεμβρίου 2020. 
β) Συναυλία – αφιέρωμα στο Λουκιανό Κηλαηδόνη με τους Μανώλη Μητσιά, Δώρο Δημοσθένους, Μαρία 
Κηλαηδόνη, και με την ορχήστρα τους (πιάνο, κιθάρα, μπάσο και ντραμς), την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 
2020. 
Η διάρκεια της κάθε συναυλίας είναι 2 έως 3 ώρες  
 
Β) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, παρακαλούμε να εγκρίνετε την εξειδίκευση, συνολικού 
ποσού 19.840€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων που θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15.6471.0011 με τίτλο: «Εκδηλώσεις Φεστιβάλ Ηλιούπολης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – 
Γρηγόρης Γρηγορίου. 
 
Γ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η παροχή της υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, καθώς πρόκειται για καλλιτεχνική εκδήλωση, 
με χαρακτηριστικά μοναδικότητας/αποκλειστικότητας. 
  
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ., θα συμπεριλαμβάνει τους όρους που 
αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τις προδιαγραφές και στην 
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προσφορά - πρόταση του ενδιαφερόμενου που έγινε αποδεκτή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 
μέρη.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει:  
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από  
αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το 
άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 
του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 
έως 81 του Ν.4412/2016. 
2) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή 
επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο 
αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας   
 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής».  
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται: 
I) το ποσό των 9.300,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% και θα βαρύνει τον ΚΑ  15.6471.0011 
με τίτλο: «Εκδηλώσεις Φεστιβάλ Ηλιούπολης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2020 για 
τη συναυλία – αφιέρωμα στον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020. 
ΙΙ) το ποσό των 10.540,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% και θα βαρύνει τον ΚΑ  15.6471.0011 
με τίτλο: «Εκδηλώσεις Φεστιβάλ Ηλιούπολης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2020 για 
το αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020. 
Στο ανωτέρω κόστος της κάθε εκδήλωσης περιλαμβάνονται οι αμοιβές των συντελεστών, οι ασφαλιστικές 
καλύψεις ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, η καλλιτεχνική επιμέλεια και η ηχοφωτιστική κάλυψη 
 
Οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων της κάθε Συναυλίας, τα οποία θα είναι των 10€ γενική 
είσοδος, 8€ προαγορά και ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr, θα ανήκουν στο πρώτο των συμβαλλομένων, 
το οποίο είναι αποκλειστικώς υπεύθυνο για την έκδοση και είσπραξή τους.  
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η εκτέλεση των, αναφερόμενων στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν από 7 
Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, θα γίνει τμηματικά και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια 
επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την πάροδο των 
υπηρεσιών μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ 
του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Το πρώτο των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση:  
α) Να διαθέσει το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» ελεύθερο και σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
το πρωί της 7ης και της 14ης Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να στηθούν τα ηχητικά/σκηνικά και να γίνουν 
οι εν γένει προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις από το δεύτερο των συμβαλλομένων. 
β) Να προβάλει την κάθε Συναυλία με κάθε πρόσφορο δυνατό μέσο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Το 
πρώτο των συμβαλλομένων ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειες προβολής της δεύτερης των 
συμβαλλομένων. 
γ) Να παρέχει ηλεκτρολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της κάθε 
Συναυλίας, σε συνεργασία με τους ηλεκτρολόγους της δεύτερης των συμβαλλομένων.  
δ) Να αναλάβει την πλήρη κάλυψη των σχετικών με τη συναυλία πνευματικών δικαιωμάτων 
 
 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
Η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
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α) Να επιδείξει κάθε δυνατή επιμέλεια, που θα στοχεύει στην άψογη και άρτια διεξαγωγή της κάθε 
Συναυλίας με όλους τους συντελεστές της, όπως αυτοί αναφέρονται στην πρόταση συνεργασίας προς τον 
Δήμο Ηλιούπολης. 
β)  Να καταβάλει τα πάσης φύσεως έξοδα παραγωγής της κάθε Συναυλίας και να παρέχει την τεχνική 
υποστήριξη αυτής, όπως, όλως ενδεικτικώς, την προετοιμασία, τα σκηνικά, τα κοστούμια, την επιμέλεια του 
ήχου και των φώτων, τη μεταφορά του προσωπικού και των υλικών κ.λπ. 
γ) Να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κάθε 
Συναυλία και ειδικότερα τις αμοιβές των συντελεστών (μουσικών, ηχοληπτών, βοηθητικού προσωπικού 
κ.λπ.), καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.  
δ) Να παραδώσει μετά την κάθε Συναυλία το χώρο του Δημοτικού Θεάτρου άρτιο και χωρίς καμία ζημία ή 
βλάβη στις εγκαταστάσεις του. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε παρέμβαση 
(κάρφωμα κ.λπ.) στη σκηνή.  
ε) Να προβεί στη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου της κάθε συναυλίας, δεδομένου ότι η ευθύνη για τη 
φύλαξη των σκηνικών και των πάσης φύσεως αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε Συναυλία, 
βαρύνει αποκλειστικώς και μόνο της δεύτερης των συμβαλλομένων. 
στ) Να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόμενη) για τα μέτρα πρόληψης επαγγελματικού 
κινδύνου των  εργαζομένων και των τρίτων, όπου απαιτείται από το Νόμο και να τηρεί τη σχετική 
νομοθεσία. 
 
5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση που κάποια συναυλία ματαιωθεί ή διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας (όπως, ενδεικτικώς, 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, φυσικές ή άλλες καταστροφές, απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, 
εθνικό πένθος κ.λπ.), οι συμβαλλόμενοι θα φροντίσουν να εξευρεθεί και να οριστεί από κοινού αποδεκτή 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Συναυλίας που αναβλήθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, χωρίς καμία 
απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση του πρώτου των συμβαλλομένων. Για τη νέα συναυλία θα ισχύουν όλοι 
ανεξαιρέτως οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, η Συναυλία ματαιώνεται 
οριστικώς και αζημίως για αμφότερα τα μέρη. 
Ειδικά σε περίπτωση βροχής και εφόσον η βροχή ξεκινήσει σαράντα πέντε λεπτά μετά την έναρξη της 
συναυλίας, τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται εις ολόκληρο σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους, όπως 
αναλυτικά στους οικονομικούς όρους αναφέρονται. 
 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
α) Η δεύτερη των συμβαλλομένων παραχωρεί την άδεια φωτογράφησης στιγμιότυπων της κάθε συναυλίας 
στο πρώτο των συμβαλλομένων, για το αρχείο του Ν.Π. & την προβολή των δραστηριοτήτων του. 
β) Εκτός των ρητώς αναφερομένων στο παρόν, το πρώτο των συμβαλλομένων ουδεμία απολύτως άλλη 
υποχρέωση έχει ή αναλαμβάνει για λογαριασμό της δεύτερης των συμβαλλομένων έναντι του Δημοσίου, 
Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων κ.λπ. 
γ) Το παρόν περιέχει όλες τις συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών και κάθε τροποποίησή του 
πραγματοποιείται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
Οποιαδήποτε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία ή δήλωση, που δεν περιλαμβάνεται στο 
παρόν, είναι τελείως ανίσχυρη.  
δ) Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις, η παράβαση δε οποιουδήποτε από αυτούς δίνει το 
δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει το παρόν εις βάρος του υπαιτίου και να αξιώσει την 
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας.  
ε) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται 
ουσιώδεις, κριθεί άκυρος, δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων, οι οποίοι θα διατηρούνται σε ισχύ, 
ως εάν ο άκυρος όρος δεν είχε συμπεριληφθεί εξαρχής στο παρόν.  
στ) Το παρόν και οι επιμέρους όροι του θα ισχύσουν εφόσον δεν αντίκεινται στο κανονιστικό 
πλαίσιο αντιμετώπισης του ιού Covid-19. 
ζ) Το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με την 
ερμηνεία και εκτέλεση του παρόντος, θα πρέπει να επιλύεται στο  πλαίσιο της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου 

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Την έγκριση πραγματοποίησης των συναυλιών:   
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α) Συναυλία – αφιέρωμα στο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο με τους Χρήστο Θηβαίο, Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Κώστα Θωμαΐδη και την ορχήστρα τους (τύμπανα, πιάνο, φλάουτο, κλαρινέτο και σαξόφωνο), την Δευτέρα 
7 Σεπτεμβρίου 2020. 
β) Συναυλία – αφιέρωμα στο Λουκιανό Κηλαηδόνη με τους Μανώλη Μητσιά, Δώρο Δημοσθένους, Μαρία 
Κηλαηδόνη, και με την ορχήστρα τους (πιάνο, κιθάρα, μπάσο και ντραμς), την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 
2020. 
Η διάρκεια της κάθε συναυλίας είναι 2 έως 3 ώρες 
 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, καθώς πρόκειται για καλλιτεχνική εκδήλωση, 
με χαρακτηριστικά μοναδικότητας/αποκλειστικότητας. 
 
 Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 19.840€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων 
των νόμιμων κρατήσεων που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0011 με τίτλο: «Εκδηλώσεις Φεστιβάλ 
Ηλιούπολης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Πολιτιστικού Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  25/08/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Ιωάννης Τζούμαρης, Δημήτρης 
Κύρκος, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΔΑ: 68ΣΨΟΛ02-ΞΝΗ
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