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Συνεδρίαση 7
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 25/2019 

 

Σήµερα στις 5-3-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Αµφιθέατρο της ∆/νσης 

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

συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   από   πρόσκληση   της   

Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις  28-2-2019. 

 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019  

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� Βλάχος Γεώργιος  

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 

� Σµέρος Ιωάννης 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  δίνει το 

λόγο στον κ. Φιλίππου Πέτρο, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, ο οποίος 

ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

   «Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει ή να 

συνδιοργανώσει τις παρακάτω εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.  

1. ∆ιοργάνωση του 16
ου

 Φεστιβάλ Χορού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής για τους µαθητές των νηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχολείων της 

Περιφερειακής µας Ενότητας. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια µε 

επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή µαθητών (περίπου 1.000) αλλά και θεατών. Το φεστιβάλ  

λαµβάνει χώρα στο ανοιχτό θέατρο του δήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας τον µήνα Μάιο. 

Με βάση τα περσινά στοιχεία της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής, ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης εκδήλωσης ανέρχεται σε 6.758 ευρώ 

συµπεριλαµβάνεται και ΦΠΑ και αφορά κυρίως στις δαπάνες για τους µουσικούς που 

πλαισιώνουν την εκδήλωση (3.000€ ευρώ περίπου), για την παραγωγή διαφηµιστικού 

υλικού (700€ για 10 αφίσες, και 300 προγράµµατα), 750€ για την αγορά 50 αναµνηστικών 

που απονέµονται στα συµµετέχοντα σχολεία και 1.000€ για τη µικροφωνική εγκατάσταση 

που απαιτείται.  

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής χορηγεί κάθε χρόνο το βραβείο 

«ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» σε αριστεύσαντα µαθητή του Πειραµατικού Μουσικού Σχολείου 

Παλλήνης. Το βραβείο αυτό έχει γίνει πλέον θεσµός, αποτελεί µια αναγνώριση της 

προσπάθειας του και συµβολική ενίσχυσή του µε το ποσό των 1.500 ευρώ. Το βραβείο 

απονέµεται σε ειδική εκδήλωση του Πειραµατικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνης τον 

Οκτώβριο. 

3. Πραγµατοποίηση θεατρικής ή/και µουσικής εκδήλωσης στο Αρχαίο Θέατρο 

Θορικού. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου 

του Θορικού, του αρχαιότερου θεάτρου στον ελλαδικό χώρο, προτείνουµε για 5
η
 συνεχή 

χρονιά, τη διοργάνωση και πάλι τον µήνα Σεπτέµβριο εκδήλωσης αντίστοιχης µε τα 

προηγούµενα έτη. Αρχικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός: 10.000 ευρώ 

συµπεριλαµβάνεται και ΦΠΑ για αµοιβή καλλιτεχνών.  

4. Μεσογειακό Φεστιβάλ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, σε συνεργασία µε τον 

αντίστοιχο ∆ήµο, µε σκοπό να προβληθούν τα αγροτικά και τα τουριστικά προϊόντα. Το 

Φεστιβάλ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί τα τρία  τελευταία χρόνια µε τη στήριξη της 

Περιφέρειας Αττικής. Το προτεινόµενο κόστος το οποίο θα καλύψει η Περιφέρεια είναι 

8.500 ευρώ +ΦΠΑ και θα περιλαµβάνει τεχνικό εξοπλισµό (ήχος και φως).  

5. Συνδιοργάνωση  11 Κρητικών συλλόγων σε µία ανοικτή εκδήλωση για τη µάχη της 

Κρήτης, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαΐου και ώρα 19:00, στο βοηθητικό 

γήπεδο ποδοσφαίρου της Παλλήνης. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει παρουσίαση των συλλόγων και των χορευτικών τους, 

επιµνηµόσυνη δέηση, επίκαιρη οµιλία, τραγούδια και κρητικούς χορούς. Η Περιφέρεια θα 

καλύψει ηχητικό εξοπλισµό, φωτισµό εξέδρας, φωτισµό επιπλέον του γηπέδου, µε 

συνολικό κόστος 1488ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και για το έντυπο υλικό 2000 

αφίσες µε κόστος 545ευρώ,  22 γιγαντοαφίσες µε κόστος 2250ευρώ και 2.000 αντίτυπα του 

προγράµµατος µε κόστος 280 ευρώ. Στα ανωτέρω ποσά για το έντυπο υλικό δεν 

συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

6.  Εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια χορωδίας Λαυρίου :  

1. Προγραµµατίζονται  για το Πάσχα Τροπάρια και Ύµνοι της Μεγάλης Εβδοµάδας «Ω 

Γλυκύ  Μου Έαρ» νέος τίτλος «Ο ∆ρόµος της Ανατολής και της ∆ύσης  στο Θείο        

∆ράµα». Η Περιφέρεια θα καλύψει τον εξοπλισµό για φωτισµό  µε εκτιµώµενο κόστος 

2.600 € συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ. 

2.Καλοκαιρινή συναυλία «Άξιον Εστί» µε εκτιµώµενο κόστος κάλυψης ήχου και φωτός 

5.000 € συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ.  

3.Εκδήλωση Οκτωβρίου µε εκτιµώµενο κόστος κάλυψης ήχου, φώς και  προβολικού 

εξοπλισµού 2.500 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
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 4.Χριστουγεννιάτικη συναυλία (Μιούζικαλ) µε εκτιµώµενο κόστος κάλυψης ήχου, φωτός 

και προβολικού εξοπλισµού 2.500€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

7. ∆ιοργάνωση µε τη υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής) του 15ου Εαρινού Φεστιβάλ Θεάτρου του  Ν.Π.∆.∆ µε την 

επωνυµία Οργανισµός Παιδείας Πολιτισµού & Περιβάλλοντος " Ο ΞΕΝΟΦΩΝ" του 

∆ήµου Σπάτων- Αρτέµιδος. 

Πρόκειται για έναν πολυετή θεσµό (διοργανώνεται για 15 συναπτά έτη), ο οποίος 

συγκεντρώνει θεατές από όλη την Αττική ενώ στη σκηνή του ανεβαίνουν έργα υψηλής 

αξίας και συµµετέχουν οι περισσότερες θεατρικές οµάδες της Ανατολικής Αττικής (Το 

Τέταρτο κουδούνι, Σκηνοβάτες, Αρτέµιδος Ανάβασις, θεατρική οµάδα Παντός Καιρού του 

Πολιτιστικού και επιµορφωτικού συλλόγου Ανθούσας, Επί Σκηνής, Εργάνη κ.α. οµάδες 

από τα Σπάτα, Αρτέµιδα, Ανθούσα, Γλυκά Νερά, Λαύριο κ.α). Οι παραστάσεις θα 

διεξαχθούν στον αύλειο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σπάτων κατά τον µήνα Ιούνιο. 

Προτείνουµε να καλυφθεί κόστος δαπανών για ηχοφωτιστική κάλυψη  περί τα 5,000 ευρώ 

συµπεριλαµβάνεται και ΦΠΑ και αφορά περί τις 10 παραστάσεις και τις αντίστοιχες 

πρόβες τους. 

8.  Γιορτή µελιού Κερατέας 2019, που θα πραγµατοποιηθεί τέλος Αυγούστου µε αρχές 

Σεπτεµβρίου 2019. 

Εκτιµώµενο κόστος 10.000 ευρώ και αφορά έντυπα προβολής, περίπτερα, εξέδρα, 

ηχοφωτιστική εγκατάσταση, µουσικά συγκροτήµατα και φύλαξη. 

Στα παραπάνω κόστη και όπου αυτό είναι απαραίτητο περιλαµβάνεται και η αµοιβή 

πνευµατικών δικαιωµάτων». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019 Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης 
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