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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 604 
    

  
 
Συνεδρίαση 18η 
ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 144η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/8/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μμ., συνήλθαν σε  
έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, τα μέλη της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε 
εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ 
επέκταση και της Επιτροπής Πολιτισμού σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 άρθρο 164 παρ. 4 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει « Για τη σύσταση των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη 
σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή» καθώς και σε  εφαρμογή του   
άρθρου 78 του Ν.4954 ( ΦΕΚ 136/4/09-07-2022) ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 785270/12-08-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της  στις 12-08-2022. 
 
 

Θέμα 1ο Η.Δ.   

 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 1) για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης του μουσικού 

φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος , Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022  2) για την 

οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής αυτών και 3) την μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.  133 /2022 

απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 
Στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχουν: 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Xαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας). 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
• Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
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• Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος 
 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Γεωργία Βλάχου.  
 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής   Βιδάλη Μαρία, Δαλιάνη Φωτεινή,   Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη. 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχουν  
15 από τα 17 μέλη της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Χαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας)  ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι τo θέμα αποτελεί 
κατεπείγουσα περίπτωση λόγω του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης των απαραίτητων 
ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή της περιγραφόμενης δράσης  λόγω των 
αδειών του Αυγούστου και το επικείμενο φεστιβάλ μουσικής στο Αττικό Άλσος με ημερομηνία 
έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2022  και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με ηλεκτρονική αλληλογραφία τα εξής: 
 
 
Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 
δια περιφοράς συνεδρίασης – σε σύνολο  δεκαπέντε  (15) συμμετεχόντων - παρόντων μελών, 
δέκα (11) μέλη  ψήφισαν υπέρ  του κατεπείγοντος του  θέματος και τέσσερα (4) μέλη 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βαρέλη - Στεφανίδη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Γλαύκος Αθανάσιος 
Τζήμερος ψηφίζουν κατά . 
 
 
Ειδικότερα: 
 

 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. 

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 
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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, Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 

Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση 

Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 

Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 

Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59238/24-01-2022 (ΦΕΚ 39/Υ.Ο.Δ.Δ./28-01-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα 

Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής» 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 116817/11-02-2022 (ΦΕΚ 113/Υ.Ο.Δ.Δ./16-02-2022) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού  - 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αρ. 696452/5-11-2019, 864073/14-10-2021 και 

970352/16-11-2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής»  

10. Την υπ’ αρ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 

και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022». 
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11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 

Αττικής. 

12. Την υπ’ αρ. 55/2022 (ο.ε.) (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση της 2ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού 

Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 66888/23-05-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η δεύτερη τροποποίηση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση 

Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το 

άρθρο 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και ορισμός μελών της» (ΦΕΚ 421/τεύχος Β΄/ 03-02-2022) 

15. Την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 5/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση 

Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το 

άρθρο 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και ορισμός μελών της», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής 

(ΦΕΚ 1299/τεύχος Β΄/ 18-03-2022) 

16. Την υπ’ αρ. 76/2022 (ΑΔΑ: 62ΡΞ7Λ7-ΤΨΚ) απόφαση Επιτροπής Πολιτισμού και 

Αθλητισμού με τίτλο: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής δύο εμβληματικών 

φεστιβάλ Θεάτρου και Μουσικής, της Περιφέρειας Αττικής στο Αττικό Άλσος το καλοκαίρι 

του 2022» 

17. Την υπ’ αρ. 50/2022 (ΑΔΑ: 98ΧΠ7Λ7-Ι9Ι) απόφαση Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 

καθώς  

18. Την υπ’ αρ. 114/2022 απόφαση Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού  

19. Την υπ΄αρ. 133/2022 απόφαση Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 

20. Το γεγονός ότι με  την υπ’ αρ. 43/2022, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 50/2022,  

απόφαση της ΕΠΑ, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για  την ηχητική και φωτιστική 
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κάλυψη και την προβολή των εκδηλώσεων που  οργανώνει η Περιφέρεια για τα έτη 2022 

& 2023. 

Στον ανοικτό διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών δεν 

συμπεριλήφθηκαν και εξαιρέθηκε η δαπάνη για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 

καλοκαίρι έως τον Οκτώβριο του 2022, επειδή η προαναφερόμενη διαδικασία δεν ήταν δυνατόν 

να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, (σήμερα είναι στο στάδιο αποσφράγισης 

των οικονομικών προσφορών). 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του εμβληματικού φεστιβάλ Μουσικής που έχει 

προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2022) στο Αττικό Άλσος 

θα πρέπει να διασφαλιστεί η ηχητική και φωτιστική κάλυψη των προαναφερόμενων εκδηλώσεων 

και η γνωστοποίησή τους, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες της Αττικής αλλά και οι επισκέπτες 

και τουρίστες της πόλης μας, για να τις επιλέξουν, να τις παρακολουθήσουν και να μετέχουν στο 

μεγάλο καλλιτεχνικό δρώμενο που η Περιφέρεια παρέχει δωρεάν. 

  

Εισηγούμαστε 

Α) Την έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης των μουσικών εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2022 στο Αττικό Άλσος και την έγκριση 

σκοπιμότητας και διάθεση δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 

οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής αυτών, (συνολική δαπάνη 74.400,00 €). 

Η δαπάνη θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού του έτους 2022 και θα απομειώσει  

ισόποσα την αντίστοιχη δαπάνη που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43/2022,  όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 50/2022, αποφάσεις της ΕΠΑ. 

Β) Την μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 133 απόφασης της ΕΠΑ και συγκεκριμένα το κόστος για τις 

υπ’ αρ. εκδηλώσεις 6, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22 και 25.  

Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ισχύει το κόστος που είχε αποφασισθεί με την υπ’ αρ. 76/2022 

απόφαση της ΕΠΑ. 
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                                                    Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                             αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α) Την έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης των μουσικών εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2022 στο Αττικό Άλσος και την έγκριση 

σκοπιμότητας και διάθεση δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 

οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής αυτών, (συνολική δαπάνη 74.400,00 €). 

Η δαπάνη θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού του έτους 2022 και θα απομειώσει  

ισόποσα την αντίστοιχη δαπάνη που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43/2022,  όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 50/2022, αποφάσεις της ΕΠΑ. 

Β) Την μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 133 απόφασης της ΕΠΑ και συγκεκριμένα το κόστος για τις 

υπ’ αρ. εκδηλώσεις 6, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22 και 25.  

Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ισχύει το κόστος που είχε αποφασισθεί με την υπ’ αρ. 76/2022 

απόφαση της ΕΠΑ. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή και Βασιλοπούλου Ελένη 
ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 
 
Το μέλος της Επιτροπής Γλαύκος - Αθανάσιος Τζήμερος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
• Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος – Αθανάσιος 
 Γεώργιος Αγγελόπουλος  
 Γεωργία Βλάχου 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ4Π47Λ7-Ι24


		2022-08-12T14:16:27+0300
	Athens




