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                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
                                                                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
 
Συνεδρίαση 14η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 110η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
718414/01-09-21 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 01-09-2021. 
 

Θέμα 1ο Η.Δ.   

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προσθήκης μουσικής εκδήλωσης με την Ορχήστρα Μίκης 
Θεοδωράκης στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για το καλοκαίρι 2021. 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης 
Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
• Βλάχος Γεώργιος 
• Βοϊδονικόλας Σταύρος 
• Λεονάρδου Πολυτίμη 
• Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Λυμπέρη Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος, 
Αθανασίου Μάριος . 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δαλιάννη Φωτεινή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Θάνος 
Τζήμερος.  
 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Αμαλία Ρόντου-Γκόρου. 
 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 16 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού κα. Μαίρη Βιδάλη δίνει τον λόγο στον κ. Χαράλαμπο Ρασσιά- Χάρη Ρώμα, Υπεύθυνο 
Περιφερειακό Σύμβουλο για τις θεατρικές παραστάσεις και τις μουσικές εκδηλώσεις ο οποίος   
παίρνει  τον λόγο  και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 
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 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» 
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8. Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 48/2021 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 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021) 

11. Την υπ’ αρ. 108/09-06-2021 2η ο.ε. (ΑΔΑ:ΩΙΟ17Λ7-Α53) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση της 3η Τροποποίησης (Αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Αττικής οικονομικού έτους 2021». 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 81280/06-07-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία επικυρώθηκε η 3η Τροποποίηση (αναμόρφωση) Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 

οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής θέλοντας να τιμήσει το μεγάλο μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Μίκη Θεοδωράκη, 

τραγούδια του οποίου έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

φτάνοντας προς το τέλος του πολιτιστικού της προγράμματος για το καλοκαίρι 2021, επιθυμεί να εντάξει 

στο πρόγραμμά της μία ακόμη συναυλία  με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια 

του μεγάλου μουσικοσυνθέτη ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκος και η Σαββέρια 

Μαργιολά. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου. 

 Το συνολικό κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 19.500 ευρώ προ Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους 

της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-

2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – 

Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται:  

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των 

δήμων(παρ.11)  

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  
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Για τους λόγους αυτούς  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης: 

της προσθήκης μίας επιπλέον μουσικής συναυλίας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής που γίνεται σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους της και ειδικότερα της μουσικής 

συναυλίας με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη 

ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκος και η Σαββέρια Μαργιολά. Η συναυλία θα 

πραγματοποιηθεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και τελειώνει το πολιτιστικό πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής για το καλοκαίρι 2021. Η εκδήλωση θα γίνει σε οποιονδήποτε Δήμο της Αττική. 

 Το συνολικό κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 19.500 ευρώ, προ Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων.  

(14.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων για αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών και 

5.500 ευρώ προ ΦΠΑ για δαπάνες ηχοληψίας και φωτισμού.) 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου που αρχικά θα οριστεί, του τρόπου ή του τόπου και του Δήμου, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, 

η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο ή Δήμο ή τρόπο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης για το λόγο αυτό. 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα μεταφοράς ή διαμονής. 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Αττικής.  

 

 
 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αποφάσισε ομόφωνα  

 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης: 

της προσθήκης μίας επιπλέον μουσικής συναυλίας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής που γίνεται σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους της και ειδικότερα της μουσικής 

συναυλίας με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη 

ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκος και η Σαββέρια Μαργιολά. Η συναυλία θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στις Παλιές Φυλακές Ωρωπού, στο Δήμο Ωρωπού. 

 Το συνολικό κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 19.500 ευρώ προ ΦΠΑ πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων. 
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(14.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων για αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών και 

5.500 ευρώ προ ΦΠΑ για δαπάνες ηχοληψίας και φωτισμού.) 

 

 Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου που αρχικά θα οριστεί, του τρόπου, του τόπου και του Δήμου ή 

ακόμη και των συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της 

πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο ή Δήμο ή 

τρόπο ή άλλους συντελεστές χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται  τυχόν έξοδα μεταφοράς ή διαμονής. 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 

της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
• Βλάχος Γεώργιος 
• Βοϊδονικόλας Σταύρος 
• Λεονάρδου Πολυτίμη 
• Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Λυμπέρη Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αθανασίου Μάριος 
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