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Ορθή Επανάληψη
(κατόπιν του από 16/7/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος από το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού)

ως προς την προσθήκη στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης της φράσης
«πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν», που εκ
παραδρομής δεν περιελήφθη στην εισήγηση, αναφορικά με τα ποσά που
προϋπολογίζονται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις: στην ΠΕ ΝΤ Αθηνών στα
σημεία Β.1,2 & 3 και στην ΠΕ Νήσων, στο Δήμο Αίγινας-Γιορτή Φιστικιού & στο
Δήμο Κυθήρων-Μουσική Συναυλία.

Αθήνα, 17-7-2020
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10η (εξ αναβολής)
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 102/2020
Σήμερα 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση (εξ
αναβολής), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις
προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.
Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 418797/19-6-2020
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις
19/6/2020, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Α’/17-6-2011), στον Περιφερειάρχη
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 1ο Η.Δ.
Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα οκτώ
(78) παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, λόγω μη
αναπλήρωσης της εκλιπούσης Περιφερειακής Συμβούλου Αλιμπέρτη Βασιλικής (Βίκυς)
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(άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ
1497/τ. Β’/17-06-2011).
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, ΘεοδωρακοπούλουΜπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης
Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα),
Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος
Χαράλαμπος,
Αλεξίου
Ελισσάβετ,
Αλμπάνης
Ευάγγελος,
Αλυμάρα
Σοφία,
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη,
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα,
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος,
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής
Ιωάννης,
Κοροβέσης
Στυλιανός,
Κοσμίδη
Ευρώπη,
Κούρτης
Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας,
Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος,
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου
Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή και κ. Σιώρας Ηλίας.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
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O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Δουνδουλάκη και στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χ.
Ρασσιά (Ρώμα), οι οποίοι θέτουν υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 428533/23-6-2020 εισήγησή τους, που έχει ως 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’/07-62010), 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 τροποποίησηςεπικαιροποίησης 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.
5. Την υπ’ αρ. 329/27-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 133615/33583/02-01-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 της Περιφέρειας Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που διαμορφώθηκαν τους
τελευταίους μήνες στη χώρα μας εξαιτίας των διαστάσεων πανδημίας που εξέλαβε ο νέος
κορωνοϊός, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής και της πολιτιστικής
ταυτότητας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της, επιθυμεί να πραγματοποιήσει ή να
συνδιοργανώσει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2020, τις οποίες οι
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση.
Στόχος αποτελεί η ανάδειξη και η ενίσχυση του Πολιτισμού, καθώς και η παροχή υψηλής
ποιότητας πολιτιστικών αγαθών στους πολίτες, σε συνδυασμό, όμως, με την εφαρμογή όλων
των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για τον αποκλεισμό της πιθανότητας διασποράς
του νέου κορωνοϊού.
Αυτό το καλοκαίρι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον Πολιτισμό, τους καλλιτέχνες και τους
εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από τις νέες
συνθήκες που επικρατούν και παράλληλα φροντίζει και για την ασφάλεια των πολιτών της.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε χώρους, όπου μπορεί να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των
απαιτούμενων μέτρων που έχουν οριστεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης
του νέου κορωνοϊού, διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:
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Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι τα πάρκα και τα άλση του Κεντρικού Τομέα Αθηνών
να καταστούν φιλικά προς όλους και να αναδείξουν τη μεγάλη προστιθέμενη αξία που φέρουν
για όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος, αποτελούν
τους πνεύμονες πρασίνου του κέντρου της πόλης των Αθηνών και είναι σημεία προσβάσιμα
από μεγάλο πλήθος πολιτών, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες εκδηλώσεις σε
αυτά αφορούν όχι μόνο στους κατοίκους των όμορων περιοχών αλλά και σε ένα μεγάλο
μέρος των ανθρώπων που εργάζεται και κινείται στο κέντρο της πόλης.
Α. Οι πολιτιστικές δράσεις που προτείνονται για τα πάρκα και τα άλση του Κεντρικού Τομέα
Αθηνών είναι οι εξής:
1. ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Μέχρι τρεις (3) μεγάλες μουσικές συναυλίες για την περίοδο Ιούλιος 2020 - Σεπτέμβριος
2020, που θα λάβουν χώρα στο Θέατρο Άλσος που βρίσκεται εντός του Πεδίου του Άρεως.
Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των 45.000 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
2. ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
Οκτώ (8) παραστάσεις στο υπαίθριο Θέατρο Αττικού Άλσους του έργου «Πέρσες» του
Αισχύλου
από
το
Εθνικό
Θέατρο.
Στο υπαίθριο Θέατρο του Αττικού Άλσους, θα ανέβει για οχτώ (8) παραστάσεις, σε
ημερομηνίες που θα καθοριστούν εντός του διαστήματος Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020,
το έργο του Αισχύλου «Πέρσες». Το σπουδαίο αυτό έργο αντλεί τη θεματολογία του από
ιστορικά γεγονότα και πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν πληροφορούνται τη
συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο 2.500 χρόνια
μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας σε μετάφραση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Θ. Κ. Στεφανόπουλου, σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη και με έναν εξαίρετο θίασο ηθοποιών. Το συνολικό κόστος
ανέρχεται στα 48.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα πάγια
έξοδα του Εθνικού Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα μεταφοράς προσωπικού,
σκηνικών και τεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός εξοπλισμός κ.ο.κ).
Β. Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών ως
συνδιοργανωτής αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις που διοργανώνονται από φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στο πλαίσιο καθιερωμένων πολιτιστικών θεσμών:
1. ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Το θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», καθώς και το μικρότερο «Άννα Συνοδινού»
λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των παλαιών νταμαριών του
Υμηττού. Το Φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα εκεί, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον
πολιτιστικό χάρτη της Αττικής και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου.
Το Φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων», το οποίο διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο
Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού, αυτό το καλοκαίρι αντιμετωπίζει
ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία στην υλοποίησή του λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η
υγειονομική κρίση. Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να υποστηρίξει αποφασιστικά το Φεστιβάλ
τη φετινή χρονιά, ως συνδιοργανωτής, παρέχοντας την στήριξη έως έντεκα (11) θερινών
θεατρικών παραστάσεων και μουσικών συναυλιών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται έως
το ποσό των 138.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου
προκύπτουν, και θα συμπεριλαμβάνει καλλιτεχνικές αμοιβές, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
2. ΕLAIΩNAS FESTIVAL
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Το ElaiΩnas Festival αποτελεί μία πλατφόρμα διάδρασης τεχνών και επιστημών με
χαρακτήρα επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό που προσφέρει στο κοινό, κάθε
χρόνο από την άνοιξη του 2015, τη δυνατότητα να παρακολουθεί, δωρεάν, θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις σημαντικών καλλιτεχνών, παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις και
ομιλίες ακαδημαϊκών, συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.α. Φέτος το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο
στη μνήμη του Σοφοκλή, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στον Κολωνό, δίπλα στην
Ακαδημία του Πλάτωνα και στο σύγχρονο μεγάλο ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Το Φεστιβάλ
θα είναι τριήμερο, θα περιλαμβάνει δράσεις θεάτρου, ποίησης και λόγου και πρόκειται να
διεξαχθεί σε ημερομηνίες μεταξύ του Ιουλίου 2020 και του Σεπτεμβρίου 2020 στο
Ανοιχτό Θέατρο του Κολωνού. Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει το
ELAIΩNAS FESTIVAL 2020. Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το
ποσό των 25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου
προκύπτουν. Στην τιμή περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης.
3. SCHOOLWAVE FESTIVAL: Το «SCHOOLWAVE» είναι ένα υπερτοπικό φεστιβάλ που
απευθύνεται σε νέους, μαθητές και φοιτητές αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας και σε αυτό
συμμετέχουν μαθητικά και νεανικά συγκροτήματα από όλα τα είδη μουσικής. Πρόκειται για το
πιο αναγνωρίσιμο νεανικό φεστιβάλ που ξεκίνησε από το 2005 και η συμμετοχή και
ανταπόκριση του κόσμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η Περιφέρεια Αττικής, τα τελευταία
χρόνια στηρίζει την εκδήλωση αυτή. Φέτος, το φεστιβάλ κλείνει τα 16 χρόνια και θα είναι
διήμερο. To φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Βράχων μεταξύ του διαστήματος
Αυγούστου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 και το ποσό που εισηγούμαστε να προσφέρει η
Περιφέρεια Αττικής, ανέρχεται έως του ποσού των 50.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και καλύπτει
εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί φέτος στη χώρα μας λόγω της εμφάνισης του νέου
κορωνοϊού κι επειδή το συγκεκριμένο φεστιβάλ αφορά τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και
κυρίως ανηλίκων, η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει τη δράση αυτή μόνο εφόσον λάβει από
τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας, σχετική γνωμάτευση πως σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που προτείνονται από τους διοργανωτές, το φεστιβάλ μπορεί να
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.
4. ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει έως πέντε (5) μουσικές συναυλίες ή/και
θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο Άλσους Ηλιούπολης. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται
να ανέλθει έως το ποσό των 18.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων
αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής, επιθυμεί να πραγματοποιήσει ή να συνδιοργανώσει στην
Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών, τις παρακάτω εκδηλώσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2020, τις οποίες όλοι οι πολίτες της περιοχής, κι όχι μόνο, θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν.
Α. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Το φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Κηποθέατρο
Παπάγου τα τελευταία 25 έτη. Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να συμμετέχει, προσφέροντας
έως πέντε (5) θεατρικές παραστάσεις ή/και μουσικές συναυλίες για το διάστημα Ιουλίου 2020
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– Σεπτεμβρίου 2020. Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των
35.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σε Δήμους
1. Μουσική συναυλία στο Δήμο Πεντέλης, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Πύργος της
Δουκίσσης Πλακεντίας. Το καλοκαίρι του 2020 ο μεγάλος συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος
και μαζί του γνωστοί καταξιωμένοι τραγουδιστές θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια
από ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Το συνολικό κόστος
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 9.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
2. Διοργάνωση (1) μίας μουσικής συναυλίας στο Ζηρίνειο του Δήμου Κηφισιάς για το
καλοκαίρι του 2020. Στο πλαίσιο των εορτασμών των 95 χρόνων του Μίκη Θεοδωράκη, η
Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα παρουσιάσει μελοποιημένη από το
Μίκη Θεοδωράκη ποίηση με τίτλο «Νύχτα μαγικιά». Συνολικό ποσό: 15.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται οι καλλιτεχνικές αμοιβές, τα έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και η
καλλιτεχνική επιμέλεια.
3. Διοργάνωση μίας (1) μουσικής συναυλίας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
4. Διοργάνωση έως τεσσάρων (4) θεατρικών παραστάσεων στο «Αίθριο» του
Δημαρχείου Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, στο Σκεπαστό της Αττικής Οδού του Δήμου
Μεταμόρφωσης και στο Άλσος Βαρβαρέσου στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, που θα
πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
5. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό θέατρο Βριλησσίων «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
: Έως τέσσερις (4) μουσικές συναυλίες και μία (1) θεατρική παράσταση στο πλαίσιο των
πολιτιστικών διαδρομών που διοργανώνει ο Δήμος Βριλησσίων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔYTIKOY TOMEA ΑΘΗΝΩΝ
Α. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας
Το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας είναι ένα από τα παλαιότερα δημοτικά φεστιβάλ της Αττικής που
δίνει την ευκαιρία για ένα πολιτιστικό περίπατο στη Δυτική Αθήνα. Φέτος, η Περιφέρεια
Αττικής επιθυμεί να ενισχύσει τα πολιτιστικά δρώμενα του πολυετούς αυτού φεστιβάλ και
προτίθεται να προσφέρει έως δύο (2) μουσικές συναυλίες και έως δύο (2) θεατρικές
παραστάσεις. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 35.000 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
Β. Φεστιβάλ Δήμου Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού υπό την Αιγίδα της
Περιφέρειας Αττικής
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", γνωστό και ως
Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", είναι δημόσιο πάρκο μεγάλης έκτασης και
θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας. Βρίσκεται μεταξύ των όμορων Δήμων
Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Τον Οκτώβριο του 2019, δυνάμει του άρθρου 204 ν. 4635/2019 το πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», περιήλθε στη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής. Για το λόγο αυτό φέτος, με
πρωτοβουλία της Περιφέρειας προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου φεστιβάλ των Δήμων
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Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές
εκδηλώσεις και από τους δύο όμορους Δήμους, στο θέατρο που βρίσκεται εντός του πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης». Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει το φεστιβάλ αυτό
και θα προσφέρει έως τρεις (3) μουσικές συναυλίες και έως τρεις (3) θεατρικές παραστάσεις.
Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 28.000 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Γ. Εκδηλώσεις σε Δήμους
1. Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Δήμο Αιγάλεω
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αιγάλεω, η Περιφέρεια
Αττικής θα προσφέρει έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις συνολικού ποσού έως 6.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
2. Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Χαϊδαρίου
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει μία (1) θεατρική παράσταση και μία (1) μουσική συναυλία.
Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 8.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
3. Θέατρο του Δήμου Περιστερίου
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει μία (1) θεατρική παράσταση ή μία μουσική συναυλία. Το
συνολικό κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής, επιθυμεί να πραγματοποιήσει ή να συνδιοργανώσει στην
Περιφερειακή Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών, τις παρακάτω εκδηλώσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2020:
Α. FOOD FILM FESTIVAL (1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας
Αθήνας)
Αυτό το καλοκαίρι, με αποκλειστικό στόχο να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα του Νότιου Τομέα Αθηνών και να στηριχθεί η
τοπική κοινότητα, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει με την εταιρεία
παραγωγής Glory Films το πρώτο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη πρωτοβουλία, όπου όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες
και αυτές επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η εμφάνιση
και η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά με ιδέες,
δράσεις, ειδικά εκπτωτικά μενού και πιάτα για τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Η δημιουργία
του φεστιβάλ θα προσελκύσει καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και κοινό οι οποίοι θα
υποδεχτούν τη νέα αυτή δράση που θα ενώσει τον πολιτισμό με την ψυχαγωγία αλλά και τη
γαστρονομία.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους πολίτες, οι οποίοι όμως θα πρέπει, λόγω των νέων
συνθηκών που επικρατούν, να έχουν προμηθευτεί ένα εισιτήριο εισόδου, καθώς οι θέσεις θα
είναι περιορισμένες. Το φεστιβάλ θα είναι τετραήμερο και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του
διαστήματος 15 Αυγούστου και 30 Σεπτεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένους
διαφορετικούς κάθε ημέρα χώρους, πλήρως προστατευμένους και ασφαλείς, ώστε να μην
υπάρξει κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Την πρώτη μέρα το φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί στο θερινό κινηματογράφο “Cine Alimos”, του Δήμου Αλίμου, τη
δεύτερη στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης του Δήμου Αργυρούπολης Ελληνικού, την τρίτη μέρα στο θέατρο του Άλσους Νέας Σμύρνης και την τέταρτη μέρα πάλι
στο θερινό κινηματογράφο “Cine Alimos”.
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή μίας ταινίας από έξι επιλεγμένες ταινίες από όλο
τον κόσμο παραγωγής του έτους 2018. Οι ταινίες θα είναι αθηναϊκές πρεμιέρες και θα
παρουσιάζονται από έναν ηθοποιό γνωστό στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί
σύντομη συζήτηση μεταξύ του παρουσιαστή κι ενός γνωστού chef ή bartender. Έπειτα θα
ακολουθεί δωρεάν δείπνο από τοπικούς επιχειρηματίες. Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να
στηρίξει το φεστιβάλ, ως συνδιοργανωτής, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την προβολή της
περιοχής όσο και τον τουρισμό της, με το ποσό που υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό
των 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει έξοδα τεχνικού εξοπλισμού και τεχνικής
υποστήριξης του φεστιβάλ.
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
1. Θεατρικές Παραστάσεις στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.
Το Άλσος Νέας Σμύρνης είναι ένας "πνεύμονας" πρασίνου στην καρδιά της πόλης της Νέας
Σμύρνης που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '20. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
πάρκα που υπάρχουν στους δήμους της Αττικής και κάθε χρόνο στο ανοιχτό θέατρο Νέας
Σμύρνης γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να
προσφέρει έως τρεις (3) θεατρικές / μουσικές παραστάσεις. Το συνολικό ποσό
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 12.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «CINE ΑΛΙΜΟΣ»
Στο δημοτικό θερινό κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου έως δύο (2)
μουσικές συναυλίες και έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις . Το συνολικό ποσό
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και
3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης.
Στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης, έως τρεις (3) μουσικές συναυλίες ή θεατρικές
παραστάσεις. Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως 18.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.
4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Καλλιθέας.
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλλιθέας, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει έως τρεις (3) θεατρικές παραστάσεις. Το συνολικό κόστος
υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 12.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
5. Μία μουσική συναυλία στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 5.000 ευρώ, πλέον φπα,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγραμματισμού για το έτος 2020, η Περιφέρεια Αττικής,
επιθυμεί να διοργανώσει τις κάτωθι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής:
Α. ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ – θεσμό για την πολιτιστική ζωή της Αττικής. Διοργανώνεται
κάθε χρόνο στην πόλη της Ελευσίνας, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα με
προτάσεις πολιτισμού υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Φέτος το Φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιούλιο 2020- Σεπτέμβριο 2020 και η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται
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να ενισχύσει και αυτή τη χρονιά το φεστιβάλ που αποτελεί εμβληματικό θεσμό για όλη την
Αττική.
Η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να προσφέρει, τη θεατρική παράσταση «Πέρσες» του
Αισχύλου, η οποία παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο 2.500 χρόνια μετά τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας σε μετάφραση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Θ. Κ.
Στεφανόπουλου, σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη
Λιγνάδη και με έναν εξαίρετο θίασο ηθοποιών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των
6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα πάγια έξοδα του Εθνικού
Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα μεταφοράς προσωπικού, σκηνικών και τεχνικού
εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός εξοπλισμός κ.ο.κ). Θα προσφέρει επίσης και έως
πέντε (5) θεατρικές παραστάσεις συνολικού κόστους έως 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
1. Μία (1) μουσική συναυλία στο θερινό κινηματογράφο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020. Το προτεινόμενο κόστος
υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 6.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής
και φωτιστικής κάλυψης.
2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κηποθέατρο του Δήμου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου, μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020. Η Περιφέρεια Αττικής, προτίθεται να συνδιοργανώσει έως δύο (2)
θεατρικές παραστάσεις ή μουσικές συναυλίες για τους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου,
αλλά και των όμορων Δήμων. Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται έως του ποσού των
8.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Διοργάνωση έως τριών (3) θεατρικών παραστάσεων στη Δημοτική Ενότητα
Μεγάρων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαρέων «Μεγάρων
Γης», έως του ποσού των 6.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν
προκύπτουν.
4. Διοργάνωση μίας θεατρικής παράστασης στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Περάμου,
του Δήμου Μεγαρέων που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020 στο δημοτικό θέατρο Νέας Περάμου, στο πλαίσιο των καθιερωμένων
ετήσιων εκδηλώσεων, συνολικού ποσού έως 4.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου του Θορικού,
του αρχαιότερου θεάτρου στον ελλαδικό χώρο, προτείνουμε, τη διοργάνωση μεταξύ του
διαστήματος Αύγουστο 2020 – Σεπτέμβριο 2020, μίας θεατρικής παράστασης ή μουσικής
συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού. Το συνολικό κόστος
υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
2. Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών «Σοφόκλεια»
Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια» διοργανώνονται
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» που βρίσκεται στο λόφο
του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών και φιλοξενούνται πλήθος θεατρικών παραστάσεων,
μουσικών συναυλιών και άλλα δρώμενα που μετατρέπουν την πόλη των Αχαρνών σε
«κέντρο Πολιτισμού» για τους κατοίκους της περιοχής και τους όμορους Δήμους. Αυτή τη
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δύσκολη, για όλους, χρονιά, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει στο φεστιβάλ του
Δήμου Αχαρνών έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις και μία (1) μουσική συναυλία. Το
συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2020, προτείνει τη
συνδιοργάνωση μουσικών συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων που θα
πραγματοποιηθούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και σε χώρους
ελεγχόμενους. Οι προτεινόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ενισχύσουν την πολιτιστική
ανάπτυξη της περιοχής και θα παρέχουν στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, κι όχι μόνο,
υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία και αναψυχή.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020 και διαμορφώνεται έως εξής:
Α. Στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά προτείνεται μία μουσική συναυλία έως του ποσού των
10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν και
μία (1) θεατρική παράσταση συνολικού ποσού έως 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Β. Στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, προτείνεται μία (1) μουσική συναυλία έως του ποσού
των 16.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Επίσης προτείνονται και οι εξής θεατρικές παραστάσεις:
έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις έως του ποσού των 21.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., και μία
(1) θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο. Με συνολικό
κόστος στα 6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο 2.500 χρόνια
μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας σε μετάφραση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Θ. Κ. Στεφανόπουλου, σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη και με έναν εξαίρετο θίασο ηθοποιών. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται και τα πάγια έξοδα του Εθνικού Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα
μεταφοράς προσωπικού, σκηνικών και τεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός
εξοπλισμός κ.ο.κ).
Γ. Στο Δημοτικό Θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Περάματος, προτείνονται
έως δύο (2) μουσικές συναυλίες έως του ποσού των 12.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. καθώς και
μία (1) θεατρική παράσταση έως του ποσού των 6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων.
Δ. Στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος» του Δήμου Κορυδαλλού
προτείνονται μία μουσική συναυλία συνολικού ποσού έως 12.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και
μία (1) θεατρική παράσταση συνολικού ποσού έως 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων.
Ε. Στο Κηποθέατρο Νίκαιας προτείνεται μία (1) θεατρική παράσταση έως του ποσού των
6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.
ΣΤ. Στο Θέατρο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας προτείνεται μία (1) θεατρική
παράσταση έως του ποσού των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων.
Ζ. Στο χώρο «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ» του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώναs προτείνονται έως
δύο (2) μουσικές συναυλίες έως του ποσού των 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων.
Η. Μία μουσική συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά ή στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας,
έως του ποσού των 16.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
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Α. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αίγινας:
Γιορτή Φιστικιού
Η Γιορτή του Αιγινήτικου Φιστικιού, είναι η μεγαλύτερη καθιερωμένη ετήσια γιορτή
στην Αίγινα, αφιερωμένη στο πασίγνωστο προϊόν του νησιού, το Αιγινήτικο φιστίκι που
ξεχωρίζει για την ποιότητα και τη γεύση του. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά
δρώμενα της Αίγινας και η προβολή που εξασφαλίζει αυτή η διοργάνωση, στον τόπο, είναι
πολύπλευρη.
Φέτος η γιορτή θα είναι τετραήμερη και έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Σεπτέμβριο
του 2020.
Η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει τη 12η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας, με μία (1)
μουσική συναυλία, σε προτεινόμενο από τον Δήμο χώρο όπου θα μπορούν να τηρηθούν τα
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Το κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των
13.000€, πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές αμοιβές ηχητική και
φωτιστική κάλυψη, μετακίνηση και καλλιτεχνική επιμέλεια.
Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην πόλη της Αίγινας το Φεστιβάλ Θεάτρου, κατά τη
διάρκεια του οποίου φιλοξενούνται αξιόλογες παραστάσεις με σημαντικούς πρωταγωνιστές
της θεατρικής σκηνής. Φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια επιτυχημένης
πορείας. Στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει μία
(1) θεατρική παράσταση έως του ποσού των 4.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν προκύπτουν. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει καλλιτεχνική αμοιβή και έξοδα
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αγκιστρίου
Παιδική Θεατρική παράσταση
Το θέατρο έχει τη δύναμη να συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια. Πρόκειται για
μια ζωντανή τέχνη η οποία καταφέρνει και μεταδίδει συγκλονιστικά συναισθήματα, γνώσεις,
μηνύματα και να ενεργοποιεί τα πνευματικά μας χαρίσματα. Μέσα από αυτό μπορούν να
προβληθούν υψηλές αξίες και να δημιουργηθούν ισχυρά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό και με
δεδομένο ότι για τα παιδιά η διασκέδαση και η ψυχαγωγία παίζει σημαντικό ρόλο στην
διατήρηση της καλής τους ψυχολογίας, μια θεατρική παράσταση για παιδιά θα ενισχύσει την
ανάπτυξη της φαντασίας τους και θα καλλιεργήσει την κριτική τους ματιά για την κοινωνία και
την ζωή.
Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο βασιλιάς βάτραχος» των αδελφών Γκριμ, από το
θέατρο «Θυμέλη», πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020 και το προτεινόμενο ποσό είναι 4.000€, πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό
καλύπτει καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Μουσική Παράσταση
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει στο Δήμο Αγκιστρίου μία
μουσικοθεατρική παράσταση από το θέατρο «Θυμέλη» που θα πραγματοποιηθεί την
περίοδο Ιούλιο 2020- Σεπτέμβριο 2020, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και καλλιτεχνικές αμοιβές.
Μουσική συναυλία με νησιώτικα τραγούδια
Για την προβολή και την ανάδειξη του τόπου, προτείνεται η διοργάνωση μουσικής
συναυλίας με νησιώτικα τραγούδια που θα πραγματοποιηθεί από τοπικούς φορείς τους
μήνες μεταξύ Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 και το συνολικό κόστος υπολογίζεται να
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ανέλθει έως το ποσό των 3.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ποσό που περιλαμβάνει καλλιτεχνικές
αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων
Μέχρι τέσσερις (4) μουσικές συναυλίες στις Δημοτικές Ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων. Το
συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 18.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
πλέον τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, ποσό το οποίο περιλαμβάνει καλλιτεχνικές αμοιβές
και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης. Οι συναυλίες θα γίνουν μεταξύ Ιουλίου 2020 και
Σεπτεμβρίου 2020.
Δ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κυθήρων
Μουσική Συναυλία με το Γιώργο Κατσαρό
Προτείνεται μία επετειακή συναυλία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Κατσαρού
που έγραψε τη μουσική στο πασίγνωστο τραγούδι «Τα Κύθηρα ποτέ δε θα τα βρούμε», το
οποίο ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Η συναυλία θα έχει επετειακό χαρακτήρα καθώς
ο Γιώργος Κατσαρός έδωσε την τελευταία του συναυλία στα Κύθηρα πριν 20 χρόνια και το
2020 θα την επαναλάβει, στο κλείσιμο ουσιαστικά της καριέρας του.
Το κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.500 € πλέον Φ.Π.Α.,
ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται η καλλιτεχνική αμοιβή και τα έξοδα ηχητικής και φωτιστικής
κάλυψης. Η συναυλία θα λάβει χώρα μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 - Σεπτεμβρίου
2020.
Ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σαλαμίνας
ΔΥΟ (2) ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Φέτος συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία έχει
καταγραφεί ως ένα από σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής αρχαίας Ιστορίας. Στο
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στο νησί, η Περιφέρεια Αττικής
προτίθεται να προσφέρει έως δύο (2) μουσικές συναυλίες που θα γίνουν στο Ευριπίδειο
θέατρο μεταξύ του διαστήματος Αυγούστου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020.
Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 18.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν προκύπτουν, ποσό που περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές αμοιβές, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Για την υποστήριξη και την άρτια διεξαγωγή των παραπάνω εκδηλώσεων, που θα γίνουν
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, εισηγούμαστε έως το ποσό των
2ο.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για εκτυπωτικές ανάγκες (προσκλήσεις, προγράμματα, αφίσες
κτλ) και δαπάνες βιντεοσκόπησης και βιντεοπαραγωγής.
Για την υποστήριξη και την άρτια διεξαγωγή ιδιαίτερα των εκδηλώσεων εκείνων που θα
γίνουν σε χώρους της Περιφέρειας Αττικής (Πεδίον του Άρεως, Αττικό Άλσος και
μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»), εισηγούμαστε έως το ποσό των 50.000 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α, για ενοικίαση γεννητριών, ενοικίαση γιγαντοοθονών και δαπάνες οργάνωσης
και εκτέλεσης παραγωγής.
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος 15 Ιουλίου
2020 - 30 Σεπτεμβρίου 2020 και θα γίνουν υπό την προϋπόθεση πως θα ληφθούν όλα τα
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απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (COVID19).
Προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής να συμμετέχει και να συνδράμει στη διεξαγωγή όλων των
ανωτέρω πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πρέπει εκ των προτέρων να λάβει από τους
αντίστοιχους Δήμους ή διοργανωτές φορείς έγγραφη δήλωση ότι θα αναλάβουν την ευθύνη
οργάνωσης των προτεινόμενων χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα που έχουν
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΕΟΔΥ, προκειμένου
να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα διασποράς και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού και ότι θα
μεριμνήσουν ώστε όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν, καθ’ όλη τη
διάρκειά τους, με ασφάλεια για το κοινό και για τους καλλιτέχνες, ακολουθώντας όλες τις
οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να προσφέρει στους πολίτες πολιτιστικές εκδηλώσεις
υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε συνθήκες ασφάλειας ευθυγραμμισμένες με
τα μέτρα που επιβάλει η υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία.
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους
στο χώρο του Πολιτισμού που επλήγησαν από τις νέες συνθήκες που προκάλεσε η
υγειονομική κρίση λόγω του νέου κορωνοϊού.
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)
Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (παρ. 15) .

Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για το
καλοκαίρι του 2020.
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, κατ’ άρθρο 13,
παρ. 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ
1497/τ. Β’/17-6-2011) στον Περιφερειάρχη, στους επικεφαλής των παρατάξεων και σε
Περιφερειακούς Συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Κατά την τοποθέτηση του ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής», κ. Ι. Σγουρός κατέθεσε εναλλακτική πρόταση, εν είδει τροπολογίας επί της
εισήγησης της διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-6-2011), η οποία έχει ως εξής :
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«Η Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την πρώτη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου τοποθετήθηκε σχετικά με τις εκδηλώσεις της διοίκησης και
ζήτησε να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση ένα ολοκληρωμένο ετήσιο
πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Αντ’ αυτού η διοίκηση συνεχίζει τις αποσπασματικές εκδηλώσεις μέχρι και τη σημερινή
συνεδρίαση όπου μας απέστειλε (χθες το απόγευμα) ένα πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων μόνο για το καλοκαίρι 2020.
Να σημειώσουμε ότι:
α) Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλά που αφορούν τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κ.α.),
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης- όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και αναφέρει ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι αναπτυξιακός,
γ) Ωστόσο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης - η οποία έχει φέρει δυσμενή αποτελέσματα και
στη μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και επειδή η Περιφέρεια
Αττικής, η μεγαλύτερη της Ελλάδας, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη - καταθέτουμε βασικές
προτάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες αφορούν τόσο την καλοκαιρινή περίοδο αλλά
και όλο το έτος:
1. Οκτώ (8) μεγάλες μουσικές συναυλίες.
Μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και
διαφορετικών σε κάθε ενότητα. Αυτές θα μπορούσαν να γίνουν και σε συνεργασία με
τους δήμους (διαδημοτική κα διαβαθμιδική συνεργασία) οι οποίοι διαθέτουν τους
αντίστοιχους χώρους που θα καλύπτουν τις προδιαγραφές και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα. (Πρόσκληση ενδιαφέροντος)
2. Οκτώ (8) θεατρικές παραστάσεις
Μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα και με διαφορετικούς θεατρικούς θιάσους σε
συνεργασία πάλι με τους Δήμους.
3. Παιδικές παραστάσεις σε συνεργασία με τους Δήμους
(Π.χ. Καραγκιόζης)
4. Παραδοσιακές συναυλίες σε συνεργασία με μεγάλους δήμους της Αττικής ή σε
συνεργασία πολιτιστικών φορέων και εθνικοτοπικών οργανώσεων (κρητικοί,
μανιάτες, νησιώτες).
5. Θεσμοθετημένες εκδηλώσεις στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής
Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τους αντίστοιχους Δήμους την χρονική
περίοδο που γιορτάζονται μεγάλα ιστορικά γεγονότα.
(π.χ. Αρμάτα, Μιαούλεια, Σαλαμίνια κλπ).
6. Προτείνεται η χρησιμοποίηση του θεάτρου του Αττικού Άλσους για χρονικό
διάστημα δύο εβδομάδων τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο (με επιβάρυνση της
Περιφέρειας Αττικής του κόστους καθαρισμού και συντήρησης του θεάτρου) σε
θιάσους που θα επιλεγούν κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ένα χαμηλού
κόστους εισιτηρίου ή δωρεάν για το κοινό.
7. Συμφωνία με τηλεοπτικά κανάλια, ώστε να προβληθούν μουσικά προγράμματα
όπου η Περιφέρεια θα καλύψει τα έξοδα των μουσικών και των γυρισμάτων.
8. Επαναφορά του θεσμού του «Πρεσβευτή του Ελληνισμού».
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Ο Πρεσβευτής του Ελληνισμού είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1997 με απόφαση
του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου και κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου με κάθε
επισημότητα γινόταν η τελετή ανακήρυξης. Η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη
της Μελίνας Μερκούρη όπου αναγνωρίστηκε ως «Πρώτη Πρέσβειρα του
Ελληνισμού» για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην κοινή προσπάθεια για την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο τους.
Προϋποθέσεις και προεργασία:
α) Επαφή με τις ελληνικές πρεσβείες στον κόσμο για πληροφορίες σχετικές με
προσωπικότητες που τιμούν την Ελλάδα με διάφορες δραστηριότητες. Μετά την
ενημέρωση της Περιφέρειας από τις πρεσβείες για συγκεκριμένα άτομα θα
αξιολογηθούν οι καταλληλότεροι από μια επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από
προσωπικότητες που θα προτείνει η Περιφέρεια από τον ευρύτερο χώρο του
πολιτισμού και της επιστήμης όπως καθηγητές πανεπιστημίου, επιφανείς
καλλιτέχνες, επιφανείς ποιητές, επιφανείς ζωγράφους κλπ.
β) Η εκδήλωση αυτή θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή με προσκεκλημένους
διακεκριμένους πολίτες και το ευρύ κοινό. Η βραδιά της εκδήλωσης θα
συμπεριλαμβάνει ομιλίες από επιλεγμένα άτομα όπως επίσης και ένα μουσικό
πρόγραμμα ελληνικής μουσικής από έναν ή δύο επιφανείς καλλιτέχνες. Για να
πραγματοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα θα χρειαστεί να κλείσουμε έγκαιρα έναν
μεγάλο χώρο αντάξιο της γιορτής (π.χ. Μέγαρο Μουσικής) και να ενταχθεί σε μια
περίοδο που να εξυπηρετεί το στόχο όπως πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Αν θέλουμε η εκδήλωση να είναι μεγαλοπρεπής σε σχέση με το μουσικό μέρος θα
μπορεί να ζητηθεί η συμμετοχή της ορχήστρας ελαφράς σύγχρονης μουσικής
πενήντα ατόμων της ΕΡΤ.
9. Διοργάνωση φεστιβάλ μουσικής.
Προτείνουμε σε ένα θεατρικό χώρο να διοργανωθούν μουσικές βραδιές για δύο
εβδομάδες. Στις μέρες αυτές θα μπορούν να παρουσιαστούν ελληνικά τραγούδια που
σημάδεψαν τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό.
Αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι, στο ελαφρό τραγούδι,
στο έντεχνο τραγούδι, σε τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου και στην ποίηση.
Αυτά θα μπορούν να γίνουν με τη συμμετοχή ανάλογων καλλιτεχνών, παρουσιαστή
ο οποίος θα γνωρίζει τη μουσική ιστορία της Ελλάδας, σκηνοθέτη, σκηνογράφου,
ενδυματολόγου κλπ. Οι λεπτομέρειες για όλα αυτά θα πρέπει να καθοριστούν από
μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο
10. Μουσικές εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλη την Αττική και στα νησιά της.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν την ηχητική κάλυψη, ένα μικρό ευέλικτο
μουσικό σχήμα πέντε έξι ατόμων και ένα μουσικολόγο ομιλητή.
Θα παρουσιάζουν ελληνικά μουσικά έργα μεγάλων δημιουργών, εξηγώντας πότε και
πως γράφτηκαν και από ποιούς - όπως Βασίλης Τσιτσάνης και τα έργα του, Μάνος
Χατζηδάκης και τα έργα του, Μίκης Θεοδωράκης και τα έργα του, Έλληνες έντεχνοι
συνθέτες κλπ.
Ο αριθμός των εκδηλώσεων προκειμένου να συμπεριληφθούν πολλά σχολεία σε όλη
την περιφέρεια θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος όπως 40 με 50 λαμβάνοντας
υπόψη ότι το κοστολόγιο θα είναι πολύ μικρό. Υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία που
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διοργανώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις στα οποία μπορεί να απευθυνθεί η Περιφέρεια
με σχετικό διαγωνισμό ή να διοργανώσει τις εκδηλώσεις μόνη της.
11. Ετήσια μεγάλη εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής στον Ιερό Λόφο της Πνύκας,
στον τόπο που αναπτύχθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, εκεί όπου οι Αθηναίοι έπαιρναν
τις αποφάσεις τους, μέσα από το δημοκρατικό διάλογο.
Κάθε φορά μπορεί να επιλέγεται διαφορετικό θέμα, θα προσκαλούνται διακεκριμένοι
ομιλητές και θα οργανώνεται στο τέλος και κάποια μουσική συναυλία.
✓ Είναι γνωστό σε όλους ότι λόγω της πανδημίας ο χώρος του πολιτισμού πλήττεται
βαρύτατα. Μπορεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με τα σωματεία του χώρου και τους
σχετικούς φορείς να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.»
Δεν κατέστη δυνατή η συναίνεση για την ενσωμάτωση της ανωτέρω πρότασης, εν είδει
τροπολογίας, στην εισήγηση της διοικούσας παράταξης, και συνεπεία αυτού, ετέθη από τον
Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου προς ψήφιση, χωρίς άλλη συζήτηση επ’ αυτής,
σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2, περ. δ’ του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.Β’/17-6-2011).
Υπέρ της πρότασης-τροπολογίας ψήφισαν (15 ψήφοι):
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι.
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν.
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης,
Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Χρ. Τατάγια,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.
Κατά της πρότασης-τροπολογίας ψήφισαν (82 ψήφοι):
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ.
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ.
Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ.
Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Ε.
Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος,
Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε.
Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α.
Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου,
Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας (Ρώμας),
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης,
Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου,
Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β.
Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι.
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Γ. Τημπλαλέξης,
Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η.
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ.
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου,
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- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. ΑδαμοπούλουΚουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε.
Αβραμοπούλου.
Ως εκ τούτου, καταψηφίστηκε η πρόταση-τροπολογία της παράταξης «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής», καθώς δεν έλαβε την απαιτούμενη κατά Νόμον πλειοψηφία.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε προς ψήφιση την εισήγηση, ως
ανωτέρω, της Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Δουνδουλάκη και του Περιφερειακού Συμβούλου κ.
Χ. Ρασσιά (Ρώμα).
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ι) Την έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για
το καλοκαίρι του 2020 ως αναλύεται κάτωθι ανά περιφερειακή ενότητα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι τα πάρκα και τα άλση του Κεντρικού Τομέα Αθηνών
να καταστούν φιλικά προς όλους και να αναδείξουν τη μεγάλη προστιθέμενη αξία που
φέρουν για όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος,
αποτελούν τους πνεύμονες πρασίνου του κέντρου της πόλης των Αθηνών και είναι σημεία
προσβάσιμα από μεγάλο πλήθος πολιτών, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι εκδηλώσεις σε
αυτά αφορούν όχι μόνο στους κατοίκους των όμορων περιοχών αλλά και σε ένα μεγάλο
μέρος των ανθρώπων που εργάζεται και κινείται στο κέντρο της πόλης.
Α. Οι πολιτιστικές δράσεις για τα πάρκα και τα άλση του Κεντρικού Τομέα Αθηνών είναι οι
εξής:
1. ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Μέχρι τρεις (3) μεγάλες μουσικές συναυλίες για την περίοδο Ιούλιος 2020 - Σεπτέμβριος
2020, που θα λάβουν χώρα στο Θέατρο Άλσος που βρίσκεται εντός του Πεδίου του Άρεως.
Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των 45.000 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
2. ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
Οκτώ (8) παραστάσεις στο υπαίθριο Θέατρο Αττικού Άλσους του έργου «Πέρσες» του
Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο. Στο υπαίθριο Θέατρο του Αττικού Άλσους, θα ανέβει για
οχτώ (8) παραστάσεις, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν εντός του διαστήματος Ιουλίου
2020 – Σεπτεμβρίου 2020, το έργο του Αισχύλου «Πέρσες». Το συνολικό κόστος ανέρχεται
στα 48.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα πάγια έξοδα του
Εθνικού Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα μεταφοράς προσωπικού, σκηνικών και
τεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός εξοπλισμός κ.ο.κ).
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Β. Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών ως συνδιοργανωτής
αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις που διοργανώνονται από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή στο πλαίσιο καθιερωμένων πολιτιστικών θεσμών:
1. ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Το Φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα εκεί, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτιστικό χάρτη
της Αττικής και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου.
Το Φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων», το οποίο διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο
Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού, αυτό το καλοκαίρι αντιμετωπίζει
ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία στην υλοποίησή του λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η
υγειονομική κρίση. Η Περιφέρεια Αττικής θα υποστηρίξει αποφασιστικά το Φεστιβάλ τη
φετινή χρονιά, ως συνδιοργανωτής, παρέχοντας την στήριξη έως έντεκα (11) θερινών
θεατρικών παραστάσεων και μουσικών συναυλιών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται έως
το ποσό των 138.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου
προκύπτουν, και θα συμπεριλαμβάνει καλλιτεχνικές αμοιβές, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
2. ΕLAIΩNAS FESTIVAL
Το ElaiΩnas Festival αποτελεί μία πλατφόρμα διάδρασης τεχνών και επιστημών με
χαρακτήρα επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό που προσφέρει στο κοινό, κάθε
χρόνο από την άνοιξη του 2015, τη δυνατότητα να παρακολουθεί, δωρεάν, θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις σημαντικών καλλιτεχνών, παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις και
ομιλίες ακαδημαϊκών, συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.α. Φέτος το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο
στη μνήμη του Σοφοκλή, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στον Κολωνό, δίπλα στην
Ακαδημία του Πλάτωνα και στο σύγχρονο μεγάλο ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Το Φεστιβάλ
θα είναι τριήμερο, θα περιλαμβάνει δράσεις θεάτρου, ποίησης και λόγου και πρόκειται
να διεξαχθεί σε ημερομηνίες μεταξύ του Ιουλίου 2020 και του Σεπτεμβρίου 2020 στο
Ανοιχτό Θέατρο του Κολωνού. Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει το ELAIΩNAS
FESTIVAL 2020. Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των
25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Στην τιμή περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής
κάλυψης.
3. SCHOOLWAVE FESTIVAL: Το «SCHOOLWAVE» είναι ένα υπερτοπικό φεστιβάλ που
απευθύνεται σε νέους, μαθητές και φοιτητές αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας και σε αυτό
συμμετέχουν μαθητικά και νεανικά συγκροτήματα από όλα τα είδη μουσικής. Πρόκειται για
το πιο αναγνωρίσιμο νεανικό φεστιβάλ που ξεκίνησε από το 2005 και η συμμετοχή και
ανταπόκριση του κόσμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η Περιφέρεια Αττικής, τα
τελευταία χρόνια στηρίζει την εκδήλωση αυτή. Φέτος, το φεστιβάλ κλείνει τα 16 χρόνια και
θα είναι διήμερο. To φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Βράχων μεταξύ του
διαστήματος Αυγούστου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 και το ποσό που θα προσφέρει η
Περιφέρεια Αττικής, ανέρχεται έως του ποσού των 50.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και καλύπτει
εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί φέτος στη χώρα μας λόγω της εμφάνισης του νέου
κορωνοϊού κι επειδή το συγκεκριμένο φεστιβάλ αφορά τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και
κυρίως ανηλίκων, η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει τη δράση αυτή μόνο εφόσον λάβει από
τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας, σχετική γνωμάτευση πως σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που προτείνονται από τους διοργανωτές, το φεστιβάλ μπορεί να
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.
4. ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Η Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει έως πέντε (5) μουσικές συναυλίες ή/και θεατρικές
παραστάσεις στο θέατρο Άλσους Ηλιούπολης. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει
έως το ποσό των 18.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου
προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιήσει ή θα συνδιοργανώσει στην Περιφερειακή
Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών, τις παρακάτω εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για
το καλοκαίρι 2020, τις οποίες όλοι οι πολίτες της περιοχής, κι όχι μόνο, θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν.
Α. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Το φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Κηποθέατρο
Παπάγου τα τελευταία 25 έτη. Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει, προσφέροντας έως
πέντε (5) θεατρικές παραστάσεις ή/και μουσικές συναυλίες για το διάστημα Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020. Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 35.000
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σε Δήμους
1. Μουσική συναυλία στο Δήμο Πεντέλης, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Πύργος της
Δουκίσσης Πλακεντίας. Το καλοκαίρι του 2020 ο μεγάλος συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος
και μαζί του γνωστοί καταξιωμένοι τραγουδιστές θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια
από ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Το συνολικό κόστος
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 9.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
2. Διοργάνωση (1) μίας μουσικής συναυλίας στο Ζηρίνειο του Δήμου Κηφισιάς για το
καλοκαίρι του 2020. Στο πλαίσιο των εορτασμών των 95 χρόνων του Μίκη Θεοδωράκη, η
Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα παρουσιάσει μελοποιημένη από το
Μίκη Θεοδωράκη ποίηση με τίτλο «Νύχτα μαγικιά». Συνολικό ποσό: 15.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται οι καλλιτεχνικές αμοιβές, τα έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και η
καλλιτεχνική επιμέλεια.
3. Διοργάνωση μίας (1) μουσικής συναυλίας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
4. Διοργάνωση έως τεσσάρων (4) θεατρικών παραστάσεων στο «Αίθριο» του
Δημαρχείου Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, στο Σκεπαστό της Αττικής Οδού του Δήμου
Μεταμόρφωσης και στο Άλσος Βαρβαρέσου στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, που θα
πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
5. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό θέατρο Βριλησσίων «Αλίκη
Βουγιουκλάκη»: Έως τέσσερις (4) μουσικές συναυλίες και μία (1) θεατρική παράσταση στο
πλαίσιο των πολιτιστικών διαδρομών που διοργανώνει ο Δήμος Βριλησσίων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔYTIKOY TOMEA ΑΘΗΝΩΝ
Α. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας είναι ένα από τα παλαιότερα δημοτικά φεστιβάλ της Αττικής
που δίνει την ευκαιρία για ένα πολιτιστικό περίπατο στη Δυτική Αθήνα. Φέτος, η Περιφέρεια
Αττικής θα ενισχύσει τα πολιτιστικά δρώμενα του πολυετούς αυτού φεστιβάλ προσφέροντας
έως δύο (2) μουσικές συναυλίες και έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις. Το συνολικό κόστος
υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 35.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
Β. Φεστιβάλ Δήμου Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού υπό την Αιγίδα της
Περιφέρειας Αττικής
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", γνωστό και ως
Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", είναι δημόσιο πάρκο μεγάλης έκτασης και
θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας. Βρίσκεται μεταξύ των όμορων Δήμων
Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Τον Οκτώβριο του 2019, δυνάμει του άρθρου 204 ν. 4635/2019 το πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», περιήλθε στη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής. Για το λόγο αυτό φέτος, με
πρωτοβουλία της Περιφέρειας δρομολογείται η δημιουργία ενός ενιαίου φεστιβάλ των
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές
εκδηλώσεις και από τους δύο όμορους Δήμους, στο θέατρο που βρίσκεται εντός του πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης». Η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει το φεστιβάλ αυτό και θα
προσφέρει έως τρεις (3) μουσικές συναυλίες και έως τρεις (3) θεατρικές παραστάσεις. Το
συνολικό κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 28.000 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Γ. Εκδηλώσεις σε Δήμους
1. Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Δήμο Αιγάλεω
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αιγάλεω, η Περιφέρεια
Αττικής θα προσφέρει έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις συνολικού ποσού έως 6.000
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
2. Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Χαϊδαρίου
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει μία (1) θεατρική παράσταση και μία (1) μουσική συναυλία.
Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 8.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
3. Θέατρο του Δήμου Περιστερίου
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει μία (1) θεατρική παράσταση ή μία μουσική συναυλία. Το
συνολικό κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιήσει ή θα συνδιοργανώσει στην Περιφερειακή
Ενότητα του Νοτίου Τομέα Αθηνών, τις παρακάτω εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για
το καλοκαίρι 2020:
Α. FOOD FILM FESTIVAL (1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας
Αθήνας)
Αυτό το καλοκαίρι, με αποκλειστικό στόχο να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα του Νότιου Τομέα Αθηνών και να στηριχθεί η
τοπική κοινότητα, η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει με την εταιρεία παραγωγής
Glory Films το πρώτο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας. Πρόκειται για
μια πρωτότυπη πρωτοβουλία, όπου όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες και αυτές
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επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η εμφάνιση και η
εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά με ιδέες, δράσεις,
ειδικά εκπτωτικά μενού και πιάτα για τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Η δημιουργία του
φεστιβάλ θα προσελκύσει καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και κοινό οι οποίοι θα υποδεχτούν
τη νέα αυτή δράση που θα ενώσει τον πολιτισμό με την ψυχαγωγία αλλά και τη γαστρονομία.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους πολίτες, οι οποίοι όμως θα πρέπει, λόγω των νέων
συνθηκών που επικρατούν, να έχουν προμηθευτεί ένα εισιτήριο εισόδου, καθώς οι θέσεις
θα είναι περιορισμένες. Το φεστιβάλ θα είναι τετραήμερο και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ
του διαστήματος 15 Αυγούστου και 30 Σεπτεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένους
διαφορετικούς κάθε ημέρα χώρους, πλήρως προστατευμένους και ασφαλείς, ώστε να μην
υπάρξει κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Την πρώτη μέρα το φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί στο θερινό κινηματογράφο “Cine Alimos”, του Δήμου Αλίμου, τη
δεύτερη στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης του Δήμου Αργυρούπολης Ελληνικού, την τρίτη μέρα στο θέατρο του Άλσους Νέας Σμύρνης και την τέταρτη μέρα
πάλι στο θερινό κινηματογράφο “Cine Alimos”.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή μίας ταινίας από έξι επιλεγμένες ταινίες από
όλο τον κόσμο παραγωγής του έτους 2018. Οι ταινίες θα είναι αθηναϊκές πρεμιέρες και θα
παρουσιάζονται από έναν ηθοποιό γνωστό στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί
σύντομη συζήτηση μεταξύ του παρουσιαστή κι ενός γνωστού chef ή bartender. Έπειτα θα
ακολουθεί δωρεάν δείπνο από τοπικούς επιχειρηματίες. Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει
το φεστιβάλ, ως συνδιοργανωτής, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την προβολή της περιοχής
όσο και τον τουρισμό της, με το ποσό που υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 20.000
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει έξοδα τεχνικού εξοπλισμού, τεχνικής και ψηφιακής
υποστήριξης του φεστιβάλ.
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
1. Θεατρικές Παραστάσεις στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.
Το Άλσος Νέας Σμύρνης είναι ένας "πνεύμονας" πρασίνου στην καρδιά της πόλης
της Νέας Σμύρνης που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '20. Πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα πάρκα που υπάρχουν στους δήμους της Αττικής και κάθε χρόνο στο ανοιχτό
θέατρο Νέας Σμύρνης γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Περιφέρεια Αττικής θα
προσφέρει έως τρεις (3) θεατρικές / μουσικές παραστάσεις. Το συνολικό ποσό
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 12.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «CINE ΑΛΙΜΟΣ»
Στο δημοτικό θερινό κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου έως δύο (2)
μουσικές συναυλίες και έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις. Το συνολικό ποσό
προϋπολογίζεται να ανέλθει έως 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης.
Στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης, έως τρεις (3) μουσικές συναυλίες ή θεατρικές
παραστάσεις. Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως 18.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Καλλιθέας.
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλλιθέας, η
Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει έως τρεις (3) θεατρικές παραστάσεις. Το συνολικό κόστος
υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 12.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
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5. Μία μουσική συναυλία στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως του ποσού των 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγραμματισμού για το έτος 2020, η Περιφέρεια Αττικής, θα
διοργανώσει τις κάτωθι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής:
Α. ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ – θεσμό για την πολιτιστική ζωή της Αττικής. Διοργανώνεται
κάθε χρόνο στην πόλη της Ελευσίνας, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα
με προτάσεις πολιτισμού υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Φέτος το Φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιούλιο 2020- Σεπτέμβριο 2020 και η Περιφέρεια Αττικής θα
ενισχύσει και αυτή τη χρονιά το φεστιβάλ που αποτελεί εμβληματικό θεσμό για όλη την
Αττική.
Η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να προσφέρει, τη θεατρική παράσταση «Πέρσες» του
Αισχύλου, η οποία παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο 2.500 χρόνια μετά τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας σε μετάφραση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Θ. Κ.
Στεφανόπουλου, σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη
Λιγνάδη και με έναν εξαίρετο θίασο ηθοποιών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των
6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα πάγια έξοδα του Εθνικού
Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα μεταφοράς προσωπικού, σκηνικών και τεχνικού
εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός εξοπλισμός κ.ο.κ). Θα προσφέρει επίσης και έως
πέντε (5) θεατρικές παραστάσεις συνολικού κόστους έως 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
1. Μία (1) μουσική συναυλία στο θερινό κινηματογράφο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται να ανέλθει
έως το ποσό των 6.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου
προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κηποθέατρο του Δήμου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου, μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020. Η Περιφέρεια Αττικής, θα συνδιοργανώσει έως δύο (2) θεατρικές
παραστάσεις ή μουσικές συναυλίες για τους κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου, αλλά και
των όμορων Δήμων. Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται έως του ποσού των 8.000€,
πλέον Φ.Π.Α., πλέον τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Διοργάνωση έως τριών (3) θεατρικών παραστάσεων στη Δημοτική Ενότητα
Μεγάρων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαρέων «Μεγάρων
Γης», έως του ποσού των 6.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν
προκύπτουν.
4. Διοργάνωση μίας θεατρικής παράστασης στη Δημοτική Ενότητα της Νέας
Περάμου, του Δήμου Μεγαρέων που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου
2020 – Σεπτεμβρίου 2020 στο δημοτικό θέατρο Νέας Περάμου, στο πλαίσιο των
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων, συνολικού ποσού έως 4.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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1. Αρχαίο Θέατρο Θορικού
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου του
Θορικού, του αρχαιότερου θεάτρου στον ελλαδικό χώρο, θα πραγματοποιηθεί η
διοργάνωση μεταξύ του διαστήματος Αύγουστο 2020 – Σεπτέμβριο 2020, μίας θεατρικής
παράστασης ή μουσικής συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
2. Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών «Σοφόκλεια»
Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια» διοργανώνονται
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» που βρίσκεται στο λόφο
του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών και φιλοξενούνται πλήθος θεατρικών παραστάσεων,
μουσικών συναυλιών και άλλα δρώμενα που μετατρέπουν την πόλη των Αχαρνών σε
«κέντρο Πολιτισμού» για τους κατοίκους της περιοχής και τους όμορους Δήμους. Αυτή τη
δύσκολη, για όλους, χρονιά, η Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει στο φεστιβάλ του Δήμου
Αχαρνών έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις και μία (1) μουσική συναυλία. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2020, θα
συνδιοργανώσει μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν
στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και σε χώρους ελεγχόμενους. Οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ενισχύσουν την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και θα
παρέχουν στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, κι όχι μόνο, υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία
και αναψυχή.
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του διαστήματος
Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 και διαμορφώνεται έως εξής:
Α. Στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί μία μουσική συναυλία έως του ποσού
των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν
και μία (1) θεατρική παράσταση συνολικού ποσού έως 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν.
Β. Στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, θα πραγματοποιηθεί μία (1) μουσική συναυλία έως
του ποσού των 16.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Επίσης θα πραγματοποιηθούν και οι εξής
θεατρικές παραστάσεις: έως δύο (2) θεατρικές παραστάσεις έως του ποσού των 21.000
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., και μία (1) θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου από το
Εθνικό Θέατρο. Με συνολικό κόστος στα 6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται και τα πάγια έξοδα του Εθνικού Θεάτρου στην περιοδεία (ενδεικτικά: έξοδα
μεταφοράς προσωπικού, σκηνικών και τεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμα, πλήρης τεχνικός
εξοπλισμός κ.ο.κ).
Γ. Στο Δημοτικό Θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Περάματος θα
πραγματοποιηθούν έως δύο (2) μουσικές συναυλίες έως του ποσού των 12.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. καθώς και μία (1) θεατρική παράσταση έως του ποσού των 6.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.
Δ. Στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος» του Δήμου Κορυδαλλού θα
πραγματοποιηθεί μία μουσική συναυλία συνολικού ποσού έως 12.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
και μία (1) θεατρική παράσταση συνολικού ποσού έως 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον
πνευματικών δικαιωμάτων.
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Ε. Στο Κηποθέατρο Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί μία (1) θεατρική παράσταση έως του
ποσού των 6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.
ΣΤ. Στο Θέατρο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας θα πραγματοποιηθεί μία (1)
θεατρική παράσταση έως του ποσού των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων.
Ζ. Στο χώρο «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ» του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώναs θα
πραγματοποιηθούν έως δύο (2) μουσικές συναυλίες έως του ποσού των 20.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων.
Η. Μία μουσική συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά ή στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας,
έως του ποσού των 16.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
Α. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αίγινας:
Γιορτή Φιστικιού
Η Γιορτή του Αιγινήτικου Φιστικιού, είναι η μεγαλύτερη καθιερωμένη ετήσια γιορτή
στην Αίγινα, αφιερωμένη στο πασίγνωστο προϊόν του νησιού, το Αιγινήτικο φιστίκι που
ξεχωρίζει για την ποιότητα και τη γεύση του. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά
δρώμενα της Αίγινας και η προβολή που εξασφαλίζει αυτή η διοργάνωση, στον τόπο, είναι
πολύπλευρη.
Φέτος η γιορτή θα είναι τετραήμερη και έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Σεπτέμβριο
του 2020.
Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει τη 12η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας, με μία (1) μουσική
συναυλία, σε προτεινόμενο από τον Δήμο χώρο όπου θα μπορούν να τηρηθούν τα
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Το κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό
των 13.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές αμοιβές ηχητική και φωτιστική κάλυψη,
μετακίνηση και καλλιτεχνική επιμέλεια.
Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην πόλη της Αίγινας το Φεστιβάλ Θεάτρου, κατά τη
διάρκεια του οποίου φιλοξενούνται αξιόλογες παραστάσεις με σημαντικούς πρωταγωνιστές
της θεατρικής σκηνής. Φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια επιτυχημένης
πορείας. Στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, η Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει μία (1)
θεατρική παράσταση έως του ποσού των 4.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών
δικαιωμάτων, αν προκύπτουν. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει καλλιτεχνική αμοιβή και έξοδα
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αγκιστρίου
Παιδική Θεατρική παράσταση
Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο βασιλιάς βάτραχος» των αδελφών Γκριμ, από το
θέατρο «Θυμέλη», πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2020 –
Σεπτεμβρίου 2020 και η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.000€, πλέον Φ.Π.Α. Το
ποσό αυτό καλύπτει καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Μουσική Παράσταση
Η Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει στο Δήμο Αγκιστρίου μία μουσικοθεατρική
παράσταση από το θέατρο «Θυμέλη» που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιούλιο 2020Σεπτέμβριο 2020, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και καλλιτεχνικές αμοιβές.
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Μουσική συναυλία με νησιώτικα τραγούδια
Για την προβολή και την ανάδειξη του τόπου, θα διοργανωθεί συναυλία με νησιώτικα
τραγούδια από τοπικούς φορείς τους μήνες μεταξύ Ιουλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 και το
συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 3.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ποσό
που περιλαμβάνει καλλιτεχνικές αμοιβές και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.
Γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων
Μέχρι τέσσερις (4) μουσικές συναυλίες στις Δημοτικές Ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων. Το
συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 18.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
πλέον τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, ποσό το οποίο περιλαμβάνει καλλιτεχνικές αμοιβές
και έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης. Οι συναυλίες θα γίνουν μεταξύ Ιουλίου 2020 και
Σεπτεμβρίου 2020.
Δ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κυθήρων
Μουσική Συναυλία με το Γιώργο Κατσαρό
Θα πραγματοποιηθεί μία επετειακή συναυλία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Γιώργου
Κατσαρού που έγραψε τη μουσική στο πασίγνωστο τραγούδι «Τα Κύθηρα ποτέ δε θα τα
βρούμε», το οποίο ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Η συναυλία θα έχει επετειακό
χαρακτήρα καθώς ο Γιώργος Κατσαρός έδωσε την τελευταία του συναυλία στα Κύθηρα πριν
20 χρόνια και το 2020 θα την επαναλάβει, στο κλείσιμο ουσιαστικά της καριέρας του.
Το κόστος προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 10.500 € πλέον Φ.Π.Α.,
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν, ποσό στο οποίο
περιλαμβάνεται η καλλιτεχνική αμοιβή και τα έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης. Η
συναυλία θα λάβει χώρα μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2020.
Ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σαλαμίνας
ΔΥΟ (2) ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Φέτος συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία έχει
καταγραφεί ως ένα από σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής αρχαίας Ιστορίας. Στο
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στο νησί, η Περιφέρεια Αττικής θα
προσφέρει έως δύο (2) μουσικές συναυλίες που θα γίνουν στο Ευριπίδειο θέατρο μεταξύ
του διαστήματος Αυγούστου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020.
Το συνολικό ποσό προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 18.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν προκύπτουν, ποσό που περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές αμοιβές, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
ΙΙ) Την έγκριση της σκοπιμότητας της υλικοτεχνικής υποστήριξης των ως άνω εκδηλώσεων
συνολικής δαπάνης 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για εκτυπωτικές ανάγκες (προσκλήσεις,
προγράμματα, αφίσες κτλ) και δαπάνες βιντεοσκόπησης και βιντεοπαραγωγής.
Επιπλέον, για την υποστήριξη και την άρτια διεξαγωγή ιδιαίτερα των εκδηλώσεων εκείνων
που θα γίνουν σε χώρους της Περιφέρειας Αττικής (Πεδίον του Άρεως, Αττικό Άλσος και
μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»), εγκρίνεται η σκοπιμότητα της δαπάνης του
ποσού των 50.000 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α)., για ενοικίαση γεννητριών, ενοικίαση
γιγαντοοθονών και δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής.
Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του
διαστήματος 15 Ιουλίου 2020 - 30 Σεπτεμβρίου 2020 και θα γίνουν υπό την προϋπόθεση
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πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης και εξάπλωσης του
νέου κορωνοϊού (COVID-19).
Προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής να συμμετέχει και να συνδράμει στη διεξαγωγή όλων
των ανωτέρω πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πρέπει εκ των προτέρων να λάβει από τους
αντίστοιχους Δήμους ή διοργανωτές φορείς έγγραφη δήλωση ότι θα αναλάβουν την ευθύνη
οργάνωσης των προτεινόμενων χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα που έχουν
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΕΟΔΥ, προκειμένου
να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα διασποράς και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού και ότι θα
μεριμνήσουν ώστε όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν, καθ’ όλη τη
διάρκειά τους, με ασφάλεια για το κοινό και για τους καλλιτέχνες, ακολουθώντας όλες τις
οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844.
Υπέρ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (47 ψήφοι):
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Ε.
Αβραμοπούλου, Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ.
Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. Βλάχος,
Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος,
Ε. Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ.
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β.
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος,
Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου,
Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας (Ρώμας),
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. ΑδαμοπούλουΚουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (28 ψήφοι) :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι.
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν.
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης,
Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι.
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Γ. Τημπλαλέξης,
Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Τατάγια Χριστίνα,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ.
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.
Λευκό (4 ψήφοι) δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για
την Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ.
Γιαννακουλοπούλου.
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ.
Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-
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Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α.
Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π.
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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