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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κώδικας: 117 43
Τηλέφωνο:      213  20 63 829
Email : epa@patt.gov.gr

                

ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Επιτροπής

             ΚΟΙΝ:  1. Γρ. Περιφερειάρχη
                           2. Γρ. Αντιπεριφερειαρχών
                           3. Γρ. Παρατάξεων
                           4. Εκτελεστικό Γραμματέα
                           5. Νομική Υπηρεσία

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
                                       KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  18η
                                                                     

Καλείστε δυνάμει 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» σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς (δυνάμει του άρθρου 78 του Ν.4954 ( ΦΕΚ 136/4/09-07-2022), λόγω 
του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για τη διεξαγωγή των περιγραφόμενων δράσεων, λόγω των κανονικών αδειών του Αυγούστου και 
το επικείμενο φεστιβάλ μουσικής στο Αττικό Άλσος με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 
2022, με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση epa@patt.gov.gr την  Παρασκευή 12/08/2022 στις  14:00, λόγω του 
επείγοντος  χαρακτήρα των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ο:  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.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης Ρώμας) 

Η αποστολή της ψήφου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρέπει να έχει συντελεστεί 
μέχρι την ως άνω ώρα έναρξης της οικείας συνεδρίασης, ήτοι έως τις 14:00 το αργότερο.

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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