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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 218/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 77ο
Αίτημα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Προστασίας και Διάδοσης
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών – ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού θεάτρου
του Αττικού Άλσους.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19504/25-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 216758/19-11-2018 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, με το οποίο: α) διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας το αίτημα του σωματείου ΑΣΚΑΥΛΟΣ
για την παραχώρηση του θεάτρου του Αττικού Άλσους το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 από τις
8π.μ. έως τις 11:45μ.μ. για την διοργάνωση βραδιάς παραδοσιακών χορών, με συμμετοχή
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χορευτικών συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα και β) ενημερώνει την Υπηρεσία ότι
συμφωνεί για τη διάθεση του θεάτρου του Αττικού Άλσους στο παραπάνω σωματείο για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσής του.
Το από 31/10/2011 Καταστατικό του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία
«Σωματείο Προστασίας και Διάδοσης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών – ΑΣΚΑΥΛΟΣ».
Το ΦΕΚ 3939/Β/8-11-2017, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο
νέος Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής (αριθ. απόφ.
378/2017) και τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 312/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
με θέμα «Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Αττικής» (αριθ. απόφ. 379/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου)
Την υπ’ αριθ. 3524/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η
αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 250776/14-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 13-12-2018 συμπληρωματική αίτηση του
εκπροσώπου του σωματείου ΑΣΚΑΥΛΟΣ, για την παραχώρηση του θεάτρου του Αττικού
Άλσους κατά τις ημερομηνίες: 26/5/2019, 2/6/2019, 8/6/2019 και από 19/6/2019 έως 23/6/2019
και ώρες από 19.00 έως 22.00 για πραγματοποίηση προβών, τον καθαρισμό, το στήσιμο των
σκηνικών, ήχου και φωτισμού.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 9433/11-1-2019 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας νέο συμπληρωματικό αίτημα του σωματείου
ΑΣΚΑΥΛΟΣ για την παραχώρηση του θεάτρου του Αττικού Άλσους με την σημείωση έκδοσης
εισιτηρίου 5€ για τις ανάγκες του Σωματείου και για την ενίσχυση του βεστιαρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε
Την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος για την παραχώρηση χρήσης του
ανοιχτού θεάτρου του Αττικού Άλσους στο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο
Προστασίας και Διάδοσης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών – ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για την
πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης τους με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από
όλη την Ελλάδα, το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρες 8.00π.μ.. έως 23:45μ.μ. Επιπλέον, κατά τις
ημερομηνίες 26/5/2019, 2/6/2019 και 8/6/2019 και ώρες 19.00μ.μ.. έως 22:00μ.μ. για την
πραγματοποίηση προβών. Τέλος, κατά τις ημερομηνίες 19/6/2019, 20/6/2019, 21/6/2019 και
23/6/2019 για τον καθαρισμό, το στήσιμο των σκηνικών, την γενική πρόβα και αντίστοιχα το
μάζεμα μετά το τέλος της παράστασης.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού θεάτρου του Αττικού Άλσους στο μη κερδοσκοπικό
σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Προστασίας και Διάδοσης Ελληνικών Παραδοσιακών
Χορών – ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης τους με την συμμετοχή
χορευτικών συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα, με έκδοση εισιτηρίου, το Σάββατο 22 Ιουνίου
2019 και ώρες 8.00 π.μ.. έως 23:4 μ.μ. με τέλος χρήσης διακόσια ευρώ (200€).
Επιπλέον, κατά τις ημερομηνίες 26/5/2019, 2/6/2019 και 8/6/2019 και ώρες 19.00μ.μ.. έως
22:00μ.μ. για την πραγματοποίηση προβών. Τέλος, κατά τις ημερομηνίες 19/6/2019, 20/6/2019,
21/6/2019 και 23/6/2019 για τον καθαρισμό, το στήσιμο των σκηνικών, την γενική πρόβα και
αντίστοιχα το μάζεμα μετά το τέλος της παράστασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποφυγή δημιουργίας φθορών στο χρησιμοποιούμενο χώρο
ο οποίος μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του μορφή
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Καραμάνος Χρήστος
Χριστάκη Μαρία
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