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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2083/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

Θέμα 51ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84.630,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις και 4.030,00€ για τυχόν πνευματικά 
δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη διοργάνωση οκτώ (8) μουσικών συναυλιών και 
παραστάσεων στο Αττικό Άλσος τον Σεπτέμβριο 2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. 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. 

2. 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 (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει. 

ΑΔΑ: ΩΙΧ27Λ7-Σ9Π



 2 

3. 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». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

5. 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.  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

7. 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. 

8. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

9. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2018. 

10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 141085/17.07.2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  
Πολιτισμού με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. 43/2018 απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία: « Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι με 
τις παρεμβάσεις της και τη δράση των πολιτών, τα πάρκα και άλση στην Αθήνα να καταστούν 
φιλικά και ευχάριστα στους πολίτες, να αναδείξουν την τεράστια οικολογική αξία που φέρουν 
για όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, αποκτώντας έτσι τη θέση που αξίζουν. 
Θεωρώντας ότι Πάρκο χωρίς πολιτιστική δράση δεν υπάρχει, αποτελεί βασική προτεραιότητα 
για τη Περιφέρεια Αττικής. Το Αττικό Άλσος που έχει έκταση 550 στρεμμάτων αποτελεί έναν 
από τους μοναδικούς πνεύμονες πρασίνου, αναψυχής και άθλησης στο κέντρο της 
μεγαλούπολης, σημείο διέλευσης εκατοντάδων πολιτών, οπότε οι προτεινόμενες εκδηλώσεις 
έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και αφορούν όχι μόνο τους κατοίκους των όμορων περιοχών 
αλλά και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κινείται και εργάζεται στο κέντρο της πόλης. 
Με αυτό τον τρόπο, τον Σεπτέμβριο οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, μέσα από τις 
οποίες θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για την αναζωογόνηση του Αττικού Άλσους αλλά και του 
ευρύτερου δημόσιου χώρου της πόλης. 
Κατόπιν τούτου 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 8 
εκδηλώσεων στο Αττικό Άλσος το Σεπτέμβριο 2018. Το συνολικό κόστος των παραπάνω 
εκδηλώσεων ορίζεται έως του ποσού των 65.000,00€ πλέον ΦΠΑ και πνευματικών 
δικαιωμάτων και περιλαμβάνει τις καλλιτεχνικές αμοιβές των καλλιτεχνών και των θεατρικών  
και θα επιβαρύνουν τον ΚΑΕ 0844». 
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84.630,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις και 4.030,00€ για τυχόν πνευματικά 
δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη διοργάνωση οκτώ (8) μουσικών συναυλιών και 
παραστάσεων στο Αττικό Άλσος τον Σεπτέμβριο 2018. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
έτους 2018. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84.630,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις και 4.030,00€ για τυχόν πνευματικά 
δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη διοργάνωση οκτώ (8) μουσικών συναυλιών και 
παραστάσεων στο Αττικό Άλσος τον Σεπτέμβριο 2018. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
έτους 2018. 
 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Αλεξ. Μπαλού δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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