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Συνεδρίαση 10
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 45/2019 

 

Σήµερα στις 18-4-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30, στο Αµφιθέατρο της ∆/νσης 

Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   από   πρόσκληση   της   

Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις  12-4-2019. 

 

 

Θέµα 7
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση συναυλίας  

µε το Μουσικό σχολείο Ιλίου» 

 

Παρόντες: 

� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 
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           Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  παίρνει      

      το λόγο και   ενηµερώνει  τα µέλη της Επιτροπής, για  τα εξής: 

       «Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε το  Μουσικό Γυµνάσιο Ιλίου επιθυµεί να 

συνδιοργάνωση µια παράσταση- εκδήλωση στις 15
η
 Μαΐου 2019 παρουσιάζοντας τα 

µουσικά σύνολα του σχολείου µε σκοπό την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου των 

Μουσικών Σχολείων. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει έργα τόσο από το διεθνές όσο και από το ελληνικό 

παραδοσιακό ρεπερτόριο.  

Στην εκδήλωση θα συµπράξουν µε τα µουσικά σύνολα του σχολείου µας καλλιτέχνες 

εγνωσµένου κύρους. Θα συµµετάσχει το σύνολο των µαθητών του σχολείου (ήτοι 480 

µαθητές), οπότε απαιτείται µια αρκετά µεγάλη σκηνή. 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.   µε  σκοπό την ανάδειξη της δουλειάς που γίνεται στα Μουσικά Σχολεία της 

Αττικής µε την αφορµή των τριάντα ετών λειτουργίας του θεσµού των Μουσικών 

Σχολείων και των 27 ετών λειτουργίας του Σχολείου µας. 

Το συνολικό κόστος της  παραπάνω εκδήλωσης  αφορά : 

• Την διάθεση της αίθουσας Α. Τριάντη στο Μέγαρο Μουσικής  

                (1.480 άτοµα - αµφιθέατρο), την ταξιθεσία και βασικό οπτικοακουστικό          

                εξοπλισµό –ηχητική/µικροφωνική εγκατάσταση για οµιλίες, οθόνη,   

                projector 

• Την εγκατάσταση του συστήµατος ενίσχυσης ήχου (PA και FOH κονσόλα). 

• Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης (10 monitors για τους µουσικούς, 4 side 

monitors 3way, ψηφιακή κονσόλα µίξης 44ch stage, ψηφιακή κονσόλα µίξης 48ch ΡΑ, 30 

µικρόφωνα  Shure, Audio Technica, Akg, Neumann, Schoeps, 6 Shotgun Κατευθυντικά 

Μικρόφωνα, ηχολήπτης stage,  ηχολήπτης FOH, τεχνικοί, DI, γερανοί καθώς και όλες οι 

απαραίτητες καλωδιώσεις 

• ∆ιάθεση οχήµατος για την µεταφορά από και προς το σχολείο ογκωδών 

µουσικών οργάνων και απαραίτητου εξοπλισµού 

• Κάλυψη εξόδων έντυπου υλικού (αφίσες, προγράµµατα κ.ά.)  

• Κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης    

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 την έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης για την συνδιοργάνωση συναυλίας έως 

του ποσού 10.000 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. και πνευµατικών δικαιωµάτων». 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση συναυλίας µε το Μουσικό 

σχολείο Ιλίου, σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

 

  Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 
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Βέττα Καλλιόπη 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία  
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