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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2175/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πρακτορείου για την Αλβανική Διασπορά του Υπουργείου 
Επικρατείας για τη Διασπορά της Αλβανίας με τη συνδρομή της Πρεσβείας της Αλβανίας στην 
Ελλάδα, που αφορά στην παραχώρηση του Θεάτρου Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού» για τη 
διοργάνωση συναυλίας, με δωρεάν είσοδο, με την συμμετοχή της Εθνικής Αλβανικής Λυρικής 
Σκηνής την Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μουρτζανού 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών) η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
1.Το ΠΔ 242/1995 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, την δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την 
αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/7-8-
1996). 
2.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 (απόφαση 
378/2017). Στο άρθρο 6 παρ. i, αναφέρεται : “ Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων 
και αλσών άνευ ανταλλάγματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για εκπαιδευτικούς, 
αθλητικούς, κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς, ψυχαγωγικούς και γενικότερα κοινωφελείς σκοπούς, 
επιτρέπεται εφόσον ο φορέας στον οποίο παραχωρούνται δεν ασκεί κερδοσκοπική 
δραστηριότητα και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής”. 
3. Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/03-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4577) ισχύουσα ΚΥΑ με Θέμα: 
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του  
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 4 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00΄, καθώς 
και επόμενες σχετικές ΚΥΑ όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.    
4.Το υπ΄ αρ. πρωτ.813957/30-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το από 30-09-2021 αίτημα του Πρακτορείου για την Αλβανική 
Διασπορά του Υπουργείου Επικρατείας της Αλβανίας για τη Διασπορά,  με τη συνδρομή της 
Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα που αφορά στην παραχώρηση του Θεάτρου Αττικού 
Άλσους «Κατίνα Παξινού» για τη διοργάνωση, με δωρεάν είσοδο, συναυλίας με αλβανικά 
παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς με συμμετοχή της Εθνικής Αλβανικής 
Λυρικής Σκηνής στις 6 Οκτωβρίου 2021, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τρυπηθεί σε κανένα σημείο της η προσφάτως 
συντηρημένη επιφάνεια της σκηνής του θεάτρου. 
5. Το από 4 Οκτωβρίου 2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πρεσβείας της Αλβανίας 
με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Θεάτρου Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού» για τις 
ώρες από τις 19.00 έως τις 21.00. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ  
 

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος του Πρακτορείου για την Αλβανική 
Διασπορά του Υπουργείου Επικρατείας της Αλβανίας για τη Διασπορά,  με τη συνδρομή της 
Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα, που αφορά στην παραχώρηση του Θεάτρου Αττικού 
Άλσους «Κατίνα Παξινού», για τη διοργάνωση, με δωρεάν είσοδο, συναυλίας με αλβανικά 
παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς με συμμετοχή της Εθνικής Αλβανικής Λυρικής 
Σκηνής, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τρυπηθεί 
σε κανένα σημείο της η προσφάτως συντηρημένη επιφάνεια της σκηνής του θεάτρου, την Τετάρτη 
6 Οκτωβρίου 2021 από τις 19:00 έως τις 21:00.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την παραχώρηση του Θεάτρου Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού», στο Πρακτορείο για την 
Αλβανική Διασπορά του Υπουργείου Επικρατείας της Αλβανίας για τη Διασπορά,  με τη συνδρομή 
της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα για τη διοργάνωση, με δωρεάν είσοδο, συναυλίας με 
αλβανικά παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς με συμμετοχή της Εθνικής 
Αλβανικής Λυρικής Σκηνής, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της 
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα τρυπηθεί σε κανένα σημείο της η προσφάτως συντηρημένη επιφάνεια της 
σκηνής του θεάτρου, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 από τις 19:00 έως τις 21:00.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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