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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 225/2020
Σήμερα 23/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ.
55/τ. Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 689113/17-9-2020 πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17/9/2020
στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 16ο Η.Δ.
Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 102/2020 (ο.ε.) απόφασης και της υπ' αρ.
160/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε ό,τι αφορά στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο 2020.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα τριών
(83) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων ενώ οι
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη
Λουκία,
Λεωτσάκος
Ανδρέας,
Αντωνάκου
Σταυρούλα,
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός
Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη,
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω),
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία,
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία,
Γιομπαζολιάς
Γεράσιμος
(Μάκης),
Γρηγορίου
Ηλίας,
Δαλιάνη
Φωτεινή,
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα
(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα,
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος,
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής
Ιωάννης,
Κοροβέσης
Στυλιανός,
Κοσμίδη
Ευρώπη,
Κούρτης
Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας
Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος,
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας)
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Το μέλος του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει
το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Δουνδουλάκη και στον Περιφερειακό Σύμβουλο
κ. Χ. Ρασσιά (Ρώμα), οι οποίοι θέτουν υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 688951/17-9-2020 εισήγησή τους, που έχει σταλεί με την πρόσκληση
και έχει ως εξής :
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση
της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019)
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε
Αντιπεριφερειάρχες.
5. Την υπ’ αρ. 329/27-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 133615/33583/02-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ’ αρ. 102/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, «Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών
εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020»
8. Την υπ’ αρ. 160/2020 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής, «Λήψη απόφασης για συμπλήρωση του προγράμματος πολιτιστικών
εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020»
9. Την υπ’ αρ. 183/2020 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής, «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 102/2020 (ο.ε.) και 160/2020 αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε ό, τι αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα Αύγουστο 2020»
10. Τη θετική εμπειρία των πολιτών από την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
καθώς και την επιθυμία της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει τον Πολιτισμό και
τους εργαζομένους στον τομέα του Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν πληγεί κατάφορα
από την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού .
Η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που διαμορφώθηκαν τους
τελευταίους μήνες στη χώρα μας εξαιτίας των διαστάσεων πανδημίας που εξέλαβε ο
νέος κορωνοϊός, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής και της
πολιτιστικής ταυτότητας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της, αποφάσισε με τις υπ’
αρ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) και υπ’ αρ. 160/2020 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να πραγματοποιήσει ή να συνδιοργανώσει
εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2020, τις οποίες οι πολίτες θα
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση.
Πρωταρχικός στόχος αποτέλεσε η ανάδειξη και η ενίσχυση του Πολιτισμού, καθώς και
η παροχή υψηλής ποιότητας πολιτιστικών αγαθών στους πολίτες, σε συνδυασμό,
όμως, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για τον
αποκλεισμό της πιθανότητας διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Ήδη με την υπ’ αρ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) και την υπ’ αρ. 160/2020 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η στήριξη του
Πολιτισμού, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του Πολιτισμού, σε πολύ
μεγάλο βαθμό καθώς σε συνεργασία, με τους Δήμους της Αττικής, δόθηκε η
δυνατότητα συνδιοργάνωσης και πραγματοποίησης σειράς ποιοτικών εκδηλώσεων
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που θα προσέφεραν στους πολίτες ψυχαγωγία και θα έδιναν μία πνοή χαράς και
αισιοδοξίας, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει ολόκληρη η
ανθρωπότητα τους τελευταίους μήνες.
Όσες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 15/07/2020 έως
13/08/2020 και 01/09/2020 έως σήμερα, αγκαλιάστηκαν και αγκαλιάζονται έως σήμερα
με μεγάλο ενθουσιασμό από τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής, στους
οποίους δόθηκε η δυνατότητα δωρεάν, να ψυχαγωγηθούν παρακολουθώντας
εκδηλώσεις από άριστους δημιουργούς και συντελεστές. Το πρόγραμμα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων που διαμορφώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για το
καλοκαίρι 2020, αφορούσε πάνω από 140 εκδηλώσεις (παραστάσεις, συναυλίες,
φεστιβάλ).
Εν συνεχεία, με την υπ’ αρ. 183/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, αποφασίστηκε η διεξαγωγή των εκδηλώσεων που ανεστάλησαν κατά το μήνα
Αύγουστο, σε χρόνο μεταγενέστερο, ήτοι εντός του Σεπτεμβρίου 2020 στον ήδη
εγκριθέντα χώρο ή σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εκδήλωσης με την
παρουσία κοινού, η πραγματοποίηση και η παρουσίαση της εκδήλωσης στο κοινό με
ζωντανή μετάδοσή μέσω διαδικτύου (live streaming).
Όμως, επειδή η έξαρση του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας συνεχίζεται και πολλοί
Δήμοι, συνδιοργανωτές της Περιφέρειας, ματαίωσαν ή ακύρωσαν τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του, η Περιφέρεια Αττικής προτείνει την διεξαγωγή των πολιτιστικών
εκδηλώσεων που ακυρώθηκαν/ ματαιώθηκαν ή θα ακυρωθούν/ματαιωθούν από
01/09/2020 μέχρι και την 30/09/2020 με ζωντανή παρουσίασή τους στο κοινό μέσω
διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) σε πλήρως ελεγχόμενο χώρο που θα
προτείνει η Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος θα ενδείκνυται προκειμένου να
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία του live streaming.
Στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε πως η θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Ανζέλ
Κουρτιάν» είχε προγραμματιστεί να γίνει την 08/08/2020 στο Δήμο Αίγινας, αλλά
ματαιώθηκε από το Δήμο Αίγινας και εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στη λίστα των
εκδηλώσεων που ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν τον Αύγουστο 2020.
Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής, και η
προβολή αυτών με ζωντανή μετάδοση μέσω internet (live streaming), εξασφαλίζει τόσο
την προστασία των πολιτών, χαρίζοντάς τους πολιτιστικά αγαθά υψηλής ποιότητας,
όσο και τη στήριξη στους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού
που επλήγησαν από τις νέες συνθήκες που προκάλεσε η υγειονομική κρίση λόγω του
νέου κορωνοϊού.
Η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει το κόστος των ακυρωθέντων εκδηλώσεων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις υπ’ αρ. 102/2020 (ο.ε.) και υπ’ αρ. 160/2020 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως έχουν συγκεκριμενοποιηθεί στις αντίστοιχες
αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, πλέον Φ.Π.Α., πλέον
τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν για όλες τις παραστάσεις.
Όλες οι εκδηλώσεις που για οποιονδήποτε λόγο ακυρώθηκαν/ματαιώθηκαν κατά το
μήνα Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος 01 Οκτωβρίου – 31
Δεκεμβρίου 2020 και θα γίνουν υπό την προϋπόθεση πως θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού
(COVID-19), αλλά και με τον όρο πως δε θα υπάρξει εκ νέου απόφαση αναστολής,
ακύρωσης ή ματαίωσης λόγω εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (covid-19).
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ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET (LIVE STREAMING)
Για την υποστήριξη και την άρτια διεξαγωγή των παραπάνω εκδηλώσεων, που θα
διεξαχθούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό ζωντανά μέσω διαδικτυακής μετάδοσης
(live streaming), εισηγούμαστε έως το ποσό των 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για
ανάγκες ήχου και φωτισμού, καθώς και για την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής live
streaming, προκειμένου να παραχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα.
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής, βάζει πάνω απ’ όλα το αγαθό της ανθρώπινης ζωής και
της δημόσιας υγείας.
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει τους καλλιτέχνες και τους
εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού που επλήγησαν από τις νέες συνθήκες που
προκάλεσε η υγειονομική κρίση λόγω του νέου κορωνοϊού αλλά και να συνεχίσει να
αναδεικνύει τον Πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της και συνιστώσα μιας
υγιούς ζωής.
Επειδή με τη ζωντανή μετάδοση μέσω internet (live streaming) όλων των εκδηλώσεων
που προγραμματίστηκαν για το καλοκαίρι 2020 αλλά για οποιοδήποτε λόγο
ανεστάλησαν, ματαιώθηκαν ή ακυρώθηκαν, μπορεί να επιτευχθεί η ψυχαγωγία και η
καλλιέργεια των πολιτών, με απόλυτη ασφάλεια και παράλληλα να στηριχθούν οι
καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού.
Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
συμπεριλαμβάνονται:


•

Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της
περιφέρειας και των δήμων(παρ.11)
Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)
Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής
σημασίας (παρ. 13)

Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαστε:
Α)Την έγκριση της τροποποίησης των υπ’ αρ. 102/2020 σε ορθή επανάληψη και υπ’
αρ. 160/2020 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε ό, τι αφορά στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 (
καθώς και της παράστασης «Τα Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» που είχε
προγραμματιστεί να γίνει την 08/08/2020 αλλά εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε
στη λίστα των εκδηλώσεων του Αυγούστου) και λόγω ακύρωσης αυτών, εξαιτίας των
έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω του νέου κορωνοϊού, εισηγούμαστε τη
διεξαγωγή τους σε πλήρως ελεγχόμενο χώρο που θα προτείνει η Περιφέρεια Αττικής, ο
οποίος ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία του live
streaming (με το ίδιο κόστος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων), τη
ζωντανή παρουσίασή τους στο κοινό μέσω διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming)
και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από την Περιφέρεια Αττικής με κάθε
προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο καθώς και Β) την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
υλικοτεχνικής υποστήριξης έως το ποσό των 15.000 ευρώ, για ανάγκες ήχου και
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φωτισμού, καθώς και για την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής live streaming,
προκειμένου να παραχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα.
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844.
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας) ενημερώνει το Σώμα
για την τροποποίηση της ανωτέρω εισήγησης ως προς το απαιτούμενο ποσό για την
υλικοτεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων, για την οργάνωση και εκτέλεση
παραγωγής live streaming καθώς και για ανάγκες ήχου και φωτισμού, με
αντικατάσταση του αναφερομένου ποσού των 15.000 ευρώ από το ποσό των 20.000
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω αύξησης των εκδηλώσεων που ακυρώθηκαν - στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και θεατρικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους- όπως
διαμορφώθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας εξαιτίας των διαστάσεων της
πανδημίας του Covid-19 και θα διεξαχθούν τελικά με live streaming.
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε
σε ψηφοφορία την ανωτέρω εισήγηση όπως τροποποιήθηκε.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Την τροποποίηση των υπ’ αρ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: 67ΧΡ7Λ78ΙΕ) και 160/2020 (ΑΔΑ : ΨΚΞΩ7Λ7-ΟΣΟ) αποφάσεών του :
i) όσον αφορά στην παράσταση «Τα Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» που είχε
προγραμματιστεί να γίνει την 8/8/2020 αλλά εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στη
λίστα των εκδηλώσεων του Αυγούστου στην υπ’ αριθμ. 183/2020 όμοια, με την οποία
τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενες αποφάσεις
ii) σε ό, τι αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα
Σεπτέμβριο 2020,
λόγω ακύρωσης των εκδηλώσεων, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν
προκύψει λόγω του νέου κορωνοϊού και την έγκριση για τη διεξαγωγή αυτών σε
πλήρως ελεγχόμενο χώρο που θα προτείνει η Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος
ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία του live
streaming (με το ίδιο κόστος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων), τη
ζωντανή παρουσίασή τους στο κοινό μέσω διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming)
και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από την Περιφέρεια Αττικής με
κάθε προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο.
Όλες οι εκδηλώσεις που για οποιονδήποτε λόγο ακυρώθηκαν/ματαιώθηκαν κατά το
μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και η ανωτέρω αναφερομένη του Αυγούστου, θα
πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα γίνουν
υπό την προϋπόθεση πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή
διάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), αλλά και με τον όρο πως
δε θα υπάρξει εκ νέου απόφαση αναστολής, ακύρωσης ή ματαίωσης λόγω εξάπλωσης
του νέου κορωνοϊού (covid-19).
Β) Την έγκριση της σκοπιμότητας και της δαπάνης υλικοτεχνικής υποστήριξης των
εκδηλώσεων έως του ποσού των 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για την οργάνωση και
εκτέλεση παραγωγής live streaming καθώς και για ανάγκες ήχου και φωτισμού,
προκειμένου να παραχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα.
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Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) και 160/2020
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ.
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε.
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ.
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π.
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ.
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.
Λευκό δήλωσαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η.
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Αναγνωστόπουλος.
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.
Ε.Αλεξίου και κ. Κ. Τουλγαρίδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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