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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 40
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1589/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 23/07/2013.  

 

Θέµα 29
o  

 

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης για την διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης στις 12/9/2013, 
µε τίτλο «Λιµάνια… Κοιτίδες του Ελληνικού Πολιτισµού» στο ∆ηµοτικό θέατρο Νέας Ερυθραίας 
∆ηµήτριος Βικέλας του ∆ήµου Κηφισιάς, από  την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Κηφισιάς, ποσού έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα  (6.150,00) ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Μανδράκου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις όµοιές της παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 
για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου και συναφών θεµάτων» 
   
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011) 
6. Την απόφαση υπ΄ αριθµ. 4/2013 της Επιτροπής Πολιτισµού και  Αθλητισµού. 
7. Την απόφαση αριθµ.13/13 της 1ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2013. 
8. Με την συµµετοχή του Ελληνικού Σωµατείου ∆ιάσωσης και ∆ιάδοσης της Πολιτιστικής µας 

Κληρονοµιάς «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», θα προβληθεί µια σειρά από ντοκιµαντέρ µε σπάνιο αρχειακό 
υλικό, τα οποία θα αναφέρονται στα τρία ιστορικά λιµάνια της Ανατολής (Τραπεζούντα, 
Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη). Θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί, µουσική και τραγούδια 
των πόλεων αυτών, που υπήρξαν προάγγελος ενός σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού, ο 
οποίος δηµιουργήθηκε σε Πειραιά και Αθήνα, το «ρεµπέτικο». Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν 
τέσσερις ορχήστρες, για να αναδειχθούν τα παραδοσιακά µουσικά όργανα της κάθε περιοχής, 
τραγουδιστές και χορευτές του Σωµατείου «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ».  

9.  Η Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών µ΄ αυτήν την εκδήλωση θέλει να δώσει την 
δυνατότητα στο ευρύ κοινό να απολαύσει ένα πρόγραµµα υψηλής ποιότητας και καλαισθησίας 
χωρίς επιβάρυνση, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στην ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην προάσπιση και διάδοση της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς.  
Η Υπηρεσία µας εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή  την έγκριση της δαπάνης και την 
διάθεση της πίστωσης έως του ποσού των έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ  πέντε (6.150,00) 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την διενέργεια της πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο 
«Λιµάνια…..Κοιτίδες του Ελληνικού Πολιτισµού» µε την συµµετοχή του Ελληνικού Σωµατείου 
∆ιάσωσης και ∆ιάδοσης της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», που 
διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Κηφισιάς.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» έως του ποσού 6.150,00 ευρώ του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ.Α. οικ. Έτους 2013.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα 
ευρώ  πέντε (6.150,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την διενέργεια της πολιτιστικής 
εκδήλωσης µε τίτλο «Λιµάνια…..Κοιτίδες του Ελληνικού Πολιτισµού» µε την συµµετοχή του 
Ελληνικού Σωµατείου ∆ιάσωσης και ∆ιάδοσης της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς «ΟΙ 
ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Κηφισιάς.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» έως του ποσού 6.150,00 ευρώ του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Β.Τ.Α. οικ. Έτους 2013.  

 
� Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Καραθάνος και Κουρούσης δηλώνουν 

λευκό. 
 
 
    Η Πρόεδρος                                  Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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