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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 224/2019
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 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (6.500,00€ προ Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση εκδήλωσης- αφιέρωμα στους Θάνο
Μικρούτσικο & Νίκο Καββαδία σε συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία Αττικής στις 10-02-2019 στην
αίθουσα Α. Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
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 και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής
Επιτροπής για τα εξής
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.( Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018].
2. To N. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212-18/12/2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ .
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 66313/24553/258-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)και ισχύει.
5. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
9. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017),
όπως διορθώθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2019.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας
Αττικής.
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25713/25.01.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού με το οποίο μας διαβιβάστηκε η απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού 1/2019 (ΑΔΑ
:ΨΨΑΓ7Λ7-Ν2Ν) για την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσηςαφιέρωμα στους Θάνο Μικρούτσικο & Νίκο Καββαδία σε συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία
Αττικής.
Σύμφωνα με την απόφαση: «Η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών σε
συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία Αθηνών και Αλίμου επιθυμεί να οργανώσει παράστασηεκδήλωση στις 10-2-2019, με σκοπό την ανάδειξη της δουλειάς που γίνεται στα Μουσικά Σχολεία
της Αττικής αφενός και την πραγματοποίηση ενός αφιερώματος στον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο
και τον ποιητή Νίκο Καββαδία αφετέρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Τα έργα από τα οποία θα αντληθεί το ρεπερτόριο της συναυλίας-αφιέρωμα θα είναι ο "Σταυρός του
Νότου" και οι "Γραμμές των Οριζόντων".
Στόχος μας είναι να έχουμε μαζί μας και τους αρχικούς καλλιτέχνες- ερμηνευτές (Γιάννης Κούτρας,
Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αιμιλία Σαρρή, Αφοί Κατσιμίχα), καθώς και την
αδερφή του Νίκου Καββαδία και τον συνθέτη.
Η ορχήστρα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποικίλης μουσικής και θα απαρτίζεται από 25
μουσικούς και 6 τραγουδιστές. Παράλληλα, σε επίπεδο χορωδίας θα δημιουργηθεί μία χορωδία
περίπου 80-100 ατόμων, οπότε απαιτείται μια αρκετά μεγάλη σκηνή. Μέχρι τώρα οι αντίστοιχες
σχετικές συναυλίες πραγματοποιούνταν σε θέατρα με χωρητικότητα 500 -600 περίπου θέσεων, με
αποτέλεσμα σε κάθε συναυλία τέτοιου χαρακτήρα πολύς κόσμος να μένει εκτός θεάτρου.
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Υπολογίζουμε ότι σε αυτή την εκδήλωση το ακροατήριο, από τα σχολεία και μόνο, θα ξεπεράσει
τους 1200 ακροατές.
Ως εκ τούτων απαιτείται μια αίθουσα που να καλύπτει τις καλλιτεχνικές απαιτήσεις και παράλληλα
να διαθέτει επαρκή χωρητικότητα. Για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, την προσφορά του οποίου επισυνάπτουμε στην παρούσα
εισήγηση.
Το συνολικό κόστος της παραπάνω εκδήλωσης ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ προ ΦΠΑ ως
ανώτερο και περιλαμβάνει την διάθεση της αίθουσας Α. Τριάντη (1.480 άτομα - αμφιθέατρο), την
ταξιθεσία και βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό – ηχητική/μικροφωνική εγκατάσταση για ομιλίες,
οθόνη, projector, εγκατάσταση του συστήματος ενίσχυσης ήχου (PA και FOH κονσόλα/backline και
θα επιβαρύνουν τον ΚΑΕ 0844.
Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το κεφάλαιο Η’ ,άρθρο 186 του Ν. 3852 του 2010 που αναφέρεται
στις αρμοδιότητες της επιτροπής πολιτισμού-αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα τα εδάφια 12,13 και
14 περί συντονισμού των πολιτιστικών φορέων, υπερτοπικότητας των εκδηλώσεων καθώς και
ανάπτυξης των γραμμάτων και τεχνών εισηγούμαστε τη διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 8.184,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (6.600,00€ προ Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση εκδήλωσης- αφιέρωμα στους Θάνο
Μικρούτσικο & Νίκο Καββαδία σε συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία Αττικής στις 10-02-2019 στην
αίθουσα Α. Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 8.184,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (6.600,00€ προ Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση εκδήλωσης- αφιέρωμα στους Θάνο
Μικρούτσικο & Νίκο Καββαδία σε συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία Αττικής στις 10-02-2019 στην
αίθουσα Α. Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του ΕΦ 01072 του οικονομικού έτους 2019.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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