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Συνεδρίαση 10
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 39/2019 

 

Σήµερα στις 18-4-2019, ηµέρα Πέµπτη 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  12-4-2019. 

 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση προγράµµατος πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων  

Π. Ε. Πειραιά για το 2019» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ



                                                                                                             
                                                                                                                     

 

 

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

λόγο στον κ. Γαβρίλη Γιώργο, Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά ο οποίος  ενηµερώνει τα µέλη 

της Επιτροπής, για τα εξής: 

       «ΗΗ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ  ττωωνν  

πποολλιιττιισσττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  κκααιι  δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  22001199,,  ππρροοττεείίννεειι  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  

µµεε  γγννώώµµοονναα::  

(α) τον υπερτοπικό χαρακτήρα και σηµασία τους 

(β) την προβολή των έργων που εκτελούνται µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους της 

Περιφέρειας 

(γ) την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής και της εν γένει πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης 

αλλά και την συµβολή των εν λόγω εκδηλώσεων στην οικονοµική, κοινωνική και  

πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 

(δ) τη θετική εµπειρία από προηγούµενες ανάλογες εκδηλώσεις τόσο ως προς την εµβέλεια 

και την αποδοχή τους από τους κατοίκους, όσο και ως προς την επάρκεια και εµπειρία του 

προσωπικού της Π.Ε. Πειραιά 

(ε) την προσπάθεια η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά να καταστεί ένας αυτόφωτος πόλος 

πολιτιστικής αναφοράς και δηµιουργίας, προσελκύοντας επισκέπτες από την ευρύτερη 

περιοχή 

(στ) τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, την 

ενίσχυση της συλλογικής αντίληψης και της σηµασίας της αλληλεγγύης και της 

συµµετοχής 

(η) την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχαγωγίας, αναψυχής, πολιτισµού και 

άθλησης στους κατοίκους και στους επισκέπτες, που µε την πραγµατοποίησή τους θα 

αποτυπώνουν µια διαφορετική αντίληψη για την ψυχαγωγία και τον πολιτισµό. 

(θ) θα δίνουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν ειδικές οµάδες πληθυσµού (µαθητές 

σχολείων, ΑΜΕΑ κ.ά.) ευαισθητοποιώντας το ευρύτερο κοινό. 

ΌΌλλεεςς  οοιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοττεείίννοουυµµεε  έέχχοουυνν  εελλεεύύθθεερρηη  εείίσσοοδδοο  κκααιι  µµηηδδεεννιικκέέςς  χχρρεεώώσσεειιςς  

ππααρρεεχχοοµµέέννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππρροοϊϊόόννττωωνν  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό  πποουυ  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι..  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααιι    µµεεττάά  ααππόό  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ∆∆ήήµµωωνν  κκααιι  ττωωνν  

φφοορρέέωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  εειισσηηγγοούύµµαασσττεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  ––  

ααθθλληηττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠεειιρρααιιάά  γγιιαα  ττοο  22001199,,  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::    

  

11..  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  µµεε  εειιδδιικκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  µµεε  ααφφοορρµµήή  ττηηςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  

σσχχοολλιικκοούύ  έέττοουυςς..    

ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  55ηη  σσυυννεεχχόόµµεεννηη  χχρροοννιιάά  κκααιι  ππλλέέοονν  έέχχεειι  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ““θθεεσσµµοούύ””..  ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ““ΜΜηηχχααννιικκήήςς  

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιααςς””  ((ΘΘηηββώώνν  224455))  ττηηνν  1177//55//22001199..  

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  χχώώρροο  πποουυ  ττόόσσοο  λλόόγγωω  ττηηςς  θθέέσσηηςς  ττοουυ,,  όόσσοο  κκααιι  λλόόγγωω  ττωωνν  δδιιααµµοορρφφώώσσεεωωνν  κκααιι  

ττωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  οοµµααλλήή  κκααιι  αασσφφααλλήή  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  µµιιααςς  

εεκκδδήήλλωωσσηηςς  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  µµεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς..  ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  όόππωωςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς  χχρροοννιιέέςς  

θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  µµεε  ττηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ∆∆//ννσσηηςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΝΝίίκκααιιααςς  ––  ΑΑγγ..  ΙΙ..  ΡΡέέννττηη..  ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  

550000  ππεερρίίπποουυ  ππααιιδδιιάά  δδιιααφφόόρρωωνν  ηηλλιικκιιώώνν  πποουυ  σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι  ααππόό  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  κκααιι  γγοοννεείίςς..  

ΠΠεερριιλλααµµββάάννεειι  δδιιάάφφοορραα  δδρρώώµµεενναα  όόππωωςς  κκλλόόοουυνν,,  ξξυυλλοοππόόδδααρροοιι,,  µµοουυσσιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς,,  κκεερρααµµιικκήήςς  κκααιι  ““φφιιλλέέµµαατταα””  ((ππααγγωωττάά,,  γγλλυυκκάά,,  χχυυµµοοίί))..    

ΗΗ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΠΠεειιρρααιιάά  θθαα  σσυυµµββάάλλεειι  µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  77..000000  €€  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ,,  µµεε  ττοο  

οοπποοίίοο  θθαα  κκααλλυυφφθθοούύνν  οοιι  ααµµοοιιββέέςς  ττωωνν  ““εεµµψψυυχχωωττώώνν””  ((κκλλόόοουυνν,,  ξξυυλλοοππόόδδααρροοιι  κκ..λλππ..))..  ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  

ΝΝίίκκααιιααςς  ––  ΑΑγγ..  ΙΙ..  ΡΡέέννττηη  θθαα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  ηηχχηηττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

εεξξέέδδρρααςς,,  σσκκιιάάσσττρρωωνν,,  ττοονν  κκααθθααρριισσµµόό  κκααιι  ττηη  φφύύλλααξξηη  ττοουυ  χχώώρροουυ..  

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ



ΗΗ  ∆∆//ννσσηη  ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΠΠεειιρρααιιάά  ααννααλλααµµββάάννεειι  νναα  οορργγααννώώσσεειι  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  

ττωωνν  έέρργγωωνν  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν,,  ττοο  σσυυννττοοννιισσµµόό  κκααιι  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  µµεετταακκιιννήήσσεεωωνν  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  

ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττιιςς  σσχχοολλιικκέέςς  µµοοννάάδδεεςς..  

  

22..  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  //  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠεειιρρααιιάά        

        σσττοο  ∆∆ωωδδέέκκααττοο  ∆∆ιιααδδηηµµοοττιικκόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΕΕρραασσιιττεεχχννιικκοούύ  ΘΘεεάάττρροουυ    

        ((πποουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  15/06 έως τις 10/07).  

ΣΣττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  22001188  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  εεννννέέαα  δδηηµµοοττιικκάά  εερραασσιιττεεχχννιικκάά  σσχχήήµµαατταα,,  οογγδδόόνντταα  

ππέέννττεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς,,  εεκκααττόόνν  εείίκκοοσσιι  εερραασσιιττέέχχννεεςς  ηηθθοοπποοιιοοίί,,  ππάάννωω  ααππόό    5500..000000  

θθεεααττέέςς,,  µµέέσσαα  ααππόό  σσυυννεερργγααττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  εεθθεελλοοννττιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  ((ππάάνντταα  µµεε  εελλεεύύθθεερρηη  

εείίσσοοδδοο  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό))  ααππέέδδεειιξξαανν  ππωωςς  ηη  ααννθθρρώώππιιννηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  δδεενν  γγννωωρρίίζζεειι    

ααννέέχχεειιαα  όότταανν  τταα  κκίίννηηττρράά  ττηηςς  ππααρρααµµέέννοουυνν  ααννιιδδιιοοττεελλήή..  

ΤΤοο  φφεεττιιννόό  φφεεσσττιιββάάλλ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  φφιιλλοοξξεεννηηθθεείί  σσττοο  ΊΊδδρρυυµµαα  ««ΜΜιιχχάάλληηςς  ΚΚαακκοογγιιάάννννηηςς»»..    

ΤΤοο  δδιιααδδηηµµοοττιικκόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  εερραασσιιττεεχχννιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ  εείίννααιι  έέννααςς  θθεεσσµµόόςς  πποουυ  έέχχεειι  ααφφήήσσεειι  

εεξξααιιρρεεττιικκήή  πποολλιιττιισσττιικκήή  ππααρραακκααττααθθήήκκηη  ττόόσσοο  σσττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  όόσσοο  κκααιι  σσττοουυςς  θθεεααττέέςς..  

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  µµηη  δδιιααγγωωννιισσττιικκόό  φφεεσσττιιββάάλλ,,  µµεε  εελλεεύύθθεερρηη  εείίσσοοδδοο  γγιιαα  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  πποουυ  

σσκκοοππόό  έέχχεειι  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  εερραασσιιττεεχχννιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ..  

ΗΗ  µµεεγγάάλληη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  σσττιιςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  φφεεσσττιιββάάλλ  ααννααδδεειικκννύύεειι  

ττηηνν  ππλλααττιιάά  ααππεεύύθθυυννσσήή  ττοουυ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηλλιικκίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  οοµµάάδδεεςς,,    

κκααθθώώςς  εεννιισσχχύύεειι  ττηηνν  εερραασσιιττεεχχννιικκήή  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  γγρρααµµµµάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  

ττεεχχννώώνν..  

ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς--  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΠΠεειιρρααιιάά  θθαα  κκααλλύύψψεειι  έέωωςς  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  77..550000  

ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  ππρροοββοολλήήςς  ((ααφφίίσσεεςς  ,,  φφυυλλλλάάδδιιαα,,  δδιιααφφηηµµιισσττιικκάά  ssppoott))..    

  

3. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε το νυν Καλλιτεχνικό Σχολείο 

Κερατσινίου-∆ραπετσώνας, 

ΜΜεε  ααφφοορρµµήή  τταα  εεππίίσσηηµµαα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  ννέέοουυ  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ττοονν  ΜΜάάιιοο  22001199..  ΟΟιι  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττιιςς  2277,,  2288  ΜΜααΐΐοουυ  κκααιι  11,,  22,,  99,,  1100,,  1144  &&  1155  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττοο  

δδιιααττηηρρηηττέέοο  κκττίίρριιοο  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ((ππρρώώηηνν  ΛΛοουυττρράά  ««ΠΠααλλααννττζζιιάάνν»»)),,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  

ιισσττοορριικκόό  χχώώρροο  ττοο  οοπποοίίοο  υυππήήρρξξεε  έένναα  πποολλυυττεελλέέςς  ααρρµµέέννιικκοο  χχααµµάάµµ  γγννωωσσττόό  σσεε  ΚΚεερρααττσσίίννιι  κκααιι  

ΠΠεειιρρααιιάά  ωωςς    ΛΛοουυττρράά  ««ΒΒααλλκκάάννιιαα»»  ήή  ««ΠΠααλλααννττζζιιάάνν»»  ((11993322--11997722))..  ΑΑππόό  ττοο  22001177  κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  

ααπποοκκααττάάσστταασσήή  ττοουυ  ιισσττοορριικκοούύ  χχώώρροουυ,,  σσττεεγγάάζζεειι  ττοο  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΚΚεερρααττσσιιννίίοουυ--

∆∆ρρααππεεττσσώώννααςς..  ΤΤηη  φφεεττιιννήή  χχρροοννιιάά  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  88  έέωωςς  1144  ππααρραασσττάάσσεειιςς  µµεε  εελλεεύύθθεερρηη  

εείίσσοοδδοο,,  µµέέσσαα  ααππόό  εεππιιττόόππιιαα  χχοορροογγρρααφφιικκήή  έέρρεευυνναα  σσττοο  χχααµµάάµµ  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  

µµίίααςς  µµιικκττήήςς  ηηλλιικκιιαακκάά  οοµµάάδδααςς  ((1133--5555))  ααππόό  ππέέννττεε  µµααθθηηττέέςς  χχοορροούύ  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  κκααιι  ττέέσσσσεερριιςς  

εεννήήλλιικκεεςς  χχοορρεευυττέέςς  κκααιι  σσεε  ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  TTRRIIAALL  ++  EERRRROORR,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  

σσυυννδδυυαασσττοούύνν  µµεε  τταα  ππααρράάλλλληηλλαα  εεππίίσσηηµµαα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ππααρροουυσσίίαα  

εεππίίττιιµµωωνν  ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννωωνν..    

ΟΟ  υυππεερρττοοππιικκόόςς  χχααρραακκττήήρρααςς  ττοουυ  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  κκααιι  ηη  ιιδδιιααιιττεερρόόττηητταα  ττωωνν  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν  έέγγκκεειιττααιι  σσττοο  όόττιι  φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  ααννοοίίξξεειι  έέννααςς  δδιιάάλλοογγοοςς  µµεεττααξξύύ  

ττωωνν  δδύύοο  χχρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  ((σσχχοολλεείίοο//χχααµµάάµµ))  κκααιι  ττωωνν  πποοιικκίίλλωωνν  ηηλλιικκιιώώνν  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ((1133--

5555))::  έένναα  δδιιααφφοορρεεττιικκόό    ««σσχχοολλεείίοο»»  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηλλιικκίίεεςς  λλεειιττοουυρργγεείί  µµέέσσαα  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  

ιισσττοορριικκοούύ  χχααµµάάµµ,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ΜΜάάθθηησσηη  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ππεερρννοούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  µµόόννοο  

µµέέσσαα  ααππόό  ττοο  ΣΣώώµµαα..  ««ΜΜααθθηηττέέςς»»  ααυυττοούύ  ττοουυ  εεννααλλλλαακκττιικκοούύ  ««σσχχοολλεείίοουυ»»  εείίννααιι  οοιι  εεννννέέαα,,  

δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς  χχοορρεευυττέέςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΣΣττόόχχοοςς    ττωωνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν  εείίννααιι  νναα  ππρροοσσκκααλλέέσσεειι  

ττηηνν  ττοοππιικκήή  κκααιι  εευυρρύύττεερρηη  κκοοιιννόόττηητταα  νναα  εεππαανναασσυυννδδεεθθεείί  όόχχιι  µµόόννοο  µµεε  ττοονν  χχώώρροο  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  

ιισσττοορρίίαα  ττοουυ,,  σσυυννδδέέοοννττααςς  ττοο  ππρροοσσφφυυγγιικκόό  ππααρρεελλθθόόνν  µµεε  ττοο  ππααρρόόνν  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααςς  

έένναα  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  σσχχοολλεείίοο..  ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς--  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΠΠεειιρρααιιάά    θθαα  

κκααλλύύψψεειι  έέωωςς  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  66..550000  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ    γγιιαα  ττηηνν  ααµµοοιιββήή  ττοουυ  κκααλλλλιιττεεχχννιικκοούύ  σσχχήήµµααττοοςς..    

  

  

  

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ



4. Πολιτιστική / Μουσική Εκδήλωση στο χώρο Κράκαρη για το αφιέρωµα στο Πάνο 

Τζαβέλα  

ΗΗ  ππααρρααλλιιαακκήή  ζζώώννηη  ττωωνν  ΛΛιιππαασσµµάάττωωνν  έέχχεειι  ααπποοττεελλέέσσεειι  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  έένναανν  

εεννααλλλλαακκττιικκόό    χχώώρροο  σσυυννάάννττηησσηηςς  κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  εελλεεύύθθεερραα  ππρροοσσββάάσσιιµµοο  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  

ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς..  ΣΣττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµεε  ττηη  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  έέχχεειι  

δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  έέννααςς  υυππεερρττοοππιικκόόςς  ππόόλλοοςς  ππρραασσίίννοουυ,,  πποολλιιττιισσµµοούύ  µµεε  υυπποοδδοοµµέέςς  πποολλιιττιισσµµοούύ  

κκααιι  ααννααψψυυχχήήςς  κκααιι  µµεε  ζζώώννεεςς  ππρραασσίίννοουυ,,  µµεε  γγννώώµµοονναα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  

πποολλιιττώώνν  κκααιι  ττηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΗΗ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΠΠεειιρρααιιάά  

φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  ααννααδδεείίξξεειι  ττοο  χχώώρροο  ααυυττόό  ττηηνν  1155//66//22001199  µµεε  µµιιαα  µµοουυσσιικκήή  ππααρράάσστταασσηη  

ααφφιιεερρωωµµέέννηη  σσττοονν  ΠΠάάννοο  ΤΤζζααββέέλλλλαα  µµεε  σσπποουυδδααίίοουυςς  εερρµµηηννεευυττέέςς  κκααιι  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ((ΛΛααυυρρέέννττηηςς  

ΜΜααχχααιιρρίίττσσααςς,,  ΛΛάάκκηηςς  ΧΧααλλκκιιάάςς,,  ΝΝααττάάσσσσαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΤΤζζααββέέλλλλαα,,  ΗΗλλίίααςς  ΛΛοογγοοθθέέττηηςς,,  

ΠΠάάννοοςς  ΜΜπποούύσσααλληηςς,,  ΝΝίίκκοοςς  ΜΜπποοφφίίλλιιοοςς,,  ΣΣττααύύρροοςς  ΞΞέέννοοςς,,  ΝΝίίκκοοςς  ΦΦιιλλιιππππίίδδηηςς,,  ΛΛεευυκκοοθθέέαα  

ΦΦιιλλιιππππίίδδηη,,  ΜΜάάννοοςς  ΑΑββααρράάκκηηςς,,  ΚΚώώσσττααςς  ΦΦιιλλιιππππίίδδηηςς,,  ΚΚώώσσττααςς  ΜΜεερρεεττάάκκηηςς  κκ..αα))..    

ΗΗ  σσυυννααυυλλίίαα  µµεε  ττίίττλλοο  ««∆∆έέκκαα  χχρρόόννιιαα  χχωωρρίίςς  ττοονν  ΠΠάάννοο  ΤΤζζααββέέλλλλαα»»  όόπποουυ  σσπποουυδδααίίοοιι  εερρµµηηννεευυττέέςς  

εεννώώννοουυνν  ττιιςς  φφωωννέέςς  ττοουυςς  κκααιι  ττρρααγγοουυδδοούύνν  γγιιαα  ττηη  δδηηµµοοκκρρααττίίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννττίίσστταασσηη,,  ττοονν  

άάννθθρρωωπποο  πποουυ  ααννέέσσττηησσεε  ττοο  ααννττάάρρττιικκοο  ττρρααγγοούύδδιι..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  

1122..550000  εευυρρώώ  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ  κκααιι  ααµµοοιιββώώνν  ππεερρίί  ππννεευυµµααττιικκώώνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ((ΟΟ..ΠΠ..ΙΙ  κκ..αα))..  ΣΣττοο  

κκόόσσττοοςς  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  ηη  ααµµοοιιββήή  ττοουυ  κκααλλλλιιττεεχχννιικκοούύ  σσχχήήµµααττοοςς  ττωωνν  µµοουυσσιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  

ττεεχχννιικκώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  εερργγοοδδοοττιικκέέςς  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  εειισσφφοορρέέςς  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ττοουυ  

σσχχήήµµααττοοςς..    

  

55..  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  ΈΈκκθθεεσσηη  ββιιββλλίίοουυ  σσττοο  ΠΠαασσααλλιιµµάάννιι  ––  ΗΗ  δδρράάσσηη  γγίίννεεττααιι  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  

µµεε  ττηηνν  ΕΕφφοορρεείίαα  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  ΠΠεειιρρααιιώώςς//∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ΝΝήήσσωωνν..  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  //  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττηηνν  

κκααθθιιεερρωωµµέέννηη  ““ΈΈκκθθεεσσηη  ΒΒιιββλλίίοουυ””  σσττοο  ΠΠαασσααλλιιµµάάννιι..  ΗΗ  έέκκθθεεσσηη  πποουυ  γγίίννεεττααιι  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  σστταα  

µµέέσσαα  ΙΙοουυννίίοουυ  έέχχεειι  δδιιάάρρκκεειιαα  22  εεββδδοοµµάάδδεεςς,,  ααππόό  77//66//22001199  έέωωςς  2233//66//22001199..  ΟΟρργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  

ττοο  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΒΒιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλώώνν  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  κκααθθηηµµεερριιννάά  ππλλήήθθοοςς  

εεππιισσκκεεππττώώνν..  

ΠΠέέρραανν  ττηηςς  ππρροοφφααννοούύςς  σσηηµµαασσίίααςς  ττηηςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  ΒΒιιββλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  

εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  κκααιι  ψψυυχχααγγωωγγιικκήήςς  σσηηµµαασσίίααςς  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ,,  θθεεωωρροούύµµεε  όόττιι  ηη  ΈΈκκθθεεσσηη  ΒΒιιββλλίίοουυ  ωωςς  

σσηηµµααννττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ππόόλληη  ππααρρέέχχεειι  ττηηνν  ααφφοορρµµήή  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  κκααιι  ττηη  σσύύννδδεεσσηη  ττοουυ  µµεε  ττηηνν  ιισσττοορριικκήή  ττααυυττόόττηητταα  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ττηη  σσυυµµββοολλήή  

ττηηςς  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττοονν  πποολλιιττιισσµµόό..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  σσττηη  φφεεττιιννήή  έέκκθθεεσσηη  ββιιββλλίίοουυ,,  ττοο  ππεερρίίππττεερροο  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  θθαα  ααφφιιεερρωωθθεείί  σσττοονν  

ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  ττηηςς  ΗΗεεττιιώώννεειιααςς  ΠΠύύλληηςς,,  κκααθθώώςς  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  22001188  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  

ηη  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιικκήή  ΣΣύύµµββαασσηη  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  

χχώώρροουυ  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  ΕΕφφοορρεείίααςς  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  

ΠΠεειιρρααιιώώςς  &&  ΝΝήήσσωωνν..  ΗΗ  ΗΗεεττιιώώννεειιαα,,  οο  µµεεγγααλλύύττεερροοςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  

έέκκτταασσηηςς  2200  σσττρρεεµµµµάάττωωνν,,  ααπποοττεελλεείί  έένναα  κκοοµµµµάάττιι  ττηηςς  ππόόλληηςς  πποουυ  

κκιιννεείίττααιι  µµέέσσαα  σσττοο  χχρρόόννοο  σσεε  µµιιαα  δδιιααδδρροοµµήή  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  µµέέχχρριι  

κκααιι  ττοονν  2200οο  ααιιώώνναα..  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  φφεεττιιννήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  ββιιββλλίίοουυ,,  θθαα  κκαατταασσττεείί  

δδυυννααττόό  νναα  ππρροοββλληηθθεείί  ττόόσσοο  ττοο  σσηηµµααννττιικκόό  έέρργγοο  ααννάάδδεειιξξηηςς  πποουυ  εεκκττεελλέέσσττηηκκεε  όόσσοο  κκααιι  ηη  

σσηηµµααννττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττηηςς  ΗΗεεττιιώώννεειιααςς  ΠΠύύλληηςς..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  

ττηηςς  ππρροοττεειιννόόµµεεννηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  εεννηηµµεερρωωττιικκάά  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  

δδρράάσσεειιςς  πποουυ  θθαα  σσχχεεδδιιαασσττοούύνν  κκααιι  θθαα  υυλλοοπποοιιηηθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  σσχχοολλιικκήή  χχρροοννιιάά  σσττοονν  

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  ττηηςς  ΗΗεεττιιώώννεειιααςς  ΠΠύύλληηςς..    

    ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  θθαα  κκααλλύύψψεειι  ττοο  κκόόσσττοοςς  εεκκττύύππωωσσηηςς  ττρριιώώνν  bbaannnneerrss  σσττιιςς  

δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ππεερριιππττέέρροουυ,,  ττηηνν    κκαατταασσκκεευυήή  ττρριισσδδιιάάσσττααττηηςς  µµαακκέέττααςς  ττοουυ  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  

χχώώρροουυ  ττηηςς  ΗΗεεττιιώώννεειιααςς  ΠΠύύλληηςς  ,,      ττιιςς    εερργγαασσίίεεςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  εεπποοππττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  κκλλππ..  

ΕΕππίίσσηηςς  θθαα  κκααλλύύψψεειι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ααννααττύύππωωσσηηςς  33..000000  ττεεµµααχχίίωωνν    ττοουυ    33ππττυυχχοουυ  φφυυλλλλααδδίίοουυ  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  κκααλλυυφφθθοούύνν  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ    κκοοιιννοούύ    κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  σσχχεεδδιιαασσµµόό  κκααιι  ττηηνν  

εεκκττύύππωωσσηη  44..000000  έέννττυυπποουυ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  ννεεααννιικκόό  κκοοιιννόό    κκααιι  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  οοππττιικκοοαακκοουυσσττιικκοούύ  

υυλλιικκοούύ..  

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ



ΗΗ  ΕΕφφοορρεείίαα  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  ΠΠεειιρρααιιώώςς--∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ΝΝήήσσωωνν  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  εεπποοππττεείίαα  

κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  ππεερριιππττέέρροουυ  κκααιι  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ππεερριιππττέέρροουυ    µµεε  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαα  ααρρχχααιιοολλόόγγοουυ..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  99..000000  εευυρρώώ  σσυυνν  ΦΦΠΠΑΑ  

  

6. ∆∆υυοο  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  µµεε  ττοο  θθεεααττρριικκόό  οργανισµό «Κάτω απ’ τη γέφυρα»  

ΟΟ  θθεεααττρριικκόόςς  οορργγααννιισσµµόόςς  ««ΚΚάάττωω  ααππ’’  ττηη  γγέέφφυυρραα»»,,  εείίννααιι  ππλλέέοονν  έέννααςς  γγννωωσσττόόςς  κκααιι  

κκααττααξξιιωωµµέέννοοςς  πποολλιιττιισσττιικκόόςς  φφοορρέέααςς..  ΤΤιιµµώώννττααςς  τταα  440000  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττοο  θθάάννααττοο  ττοουυ  ΓΓοουυίίλλιιααµµ  

ΣΣααίίξξππηηρρ,,  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττεείί  ηη  ππααρράάσστταασσηη  ««ΡΡΩΩΜΜΑΑΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΕΕΤΤΑΑ  ……  σσαανν  ττοο  σσκκύύλλοο  µµεε  

ττηη  γγάάτταα»»  µµιιαα  κκωωµµωωδδίίαα  ((σσεε  µµοορρφφήή  µµιιοούύζζιικκααλλ))  ββαασσιισσµµέέννηη  σσττοο  ……  οοµµώώννυυµµοο  δδρράάµµαα..  

ΗΗ  ππρρώώττηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  1155//66//22001199  κκοοννττάά  κκλλεείίσσιιµµοο  ττηηςς  

σσχχοολλιικκήήςς  χχρροοννιιάάςς  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ««ΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΠΠεερράάµµααττοοςς  κκααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  

σσχχοολλιικκήήςς  χχρροοννιιάάςς  σσττιιςς  1100//99//22001199  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ««ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΕΕΓΓΓΓΟΟΣΣ»»  σσττοο  ∆∆ήήµµοο    

ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ,,  φφιιλλοοδδοοξξώώννττααςς  νναα  εεννθθααρρρρύύννεειι  τταα  ππααιιδδιιάά  νναα  έέρρθθοουυνν  σσεε  εεππααφφήή  µµεε  ττοο  θθέέααττρροο,,  ττοο  

οοπποοίίοο  ππααίίζζεειι  σσηηµµααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  κκααλλήήςς  ττοουυςς  ψψυυχχοολλοογγίίααςς,,  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

ττηηςς  φφαανντταασσίίααςς  ττοουυςς  σσττηηνν  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ττηηςς  κκρριιττιικκήήςς  ττοουυςς  µµααττιιάάςς  γγιιαα  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ζζωωήή..  

ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  κκόόσσττοοςς  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  ππααρραασσττάάσσεειιςς  θθαα  ααννέέλλθθεειι  σσεε  55..660000  €€  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ  

7. ∆ύο θεατρικές παραστάσεις µε το Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ.   

ΤΤοο  θθέέααττρροο  έέχχεειι  ττηη  δδύύννααµµηη  νναα  σσυυµµββάάλλλλεειι  σσττηηνν  ππννεευυµµααττιικκήή  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  µµ ιιαα  

ζζωωννττααννήή  ττέέχχννηη  ηη  οοπποοίίαα  κκααττααφφέέρρννεειι  κκααιι  µµµµεεττααδδίίδδεειι  σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκάά  σσυυννααιισσθθήήµµαατταα,,  γγννώώσσεειιςς,,  

µµηηννύύµµαατταα  κκααιι  νναα  εεννεερργγοοπποοιιεείί  τταα  ππννεευυµµααττιικκάά  µµααςς  χχααρρίίσσµµαατταα..  

ΜΜέέσσαα  ααππόό  ααυυττόό  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοββλληηθθοούύνν  υυψψηηλλέέςς  ααξξίίεεςς  κκααιι  νναα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  ιισσχχυυρράά  

ππρρόόττυυππαα..  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό  ηη  ΠΠ..ΕΕ  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττοοχχεεύύεειι  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  ττηηνν  ππεερριιοοδδεείίαα  εεννόόςς  ααππόό  τταα  

σσηηµµααννττιικκόόττεερραα  έέρργγαα  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  θθεεάάττρροουυ  σσεε  µµιιαα  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ππρρωωττόόττυυππηη  ααννάάγγννωωσσηη  κκααιι  

ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΟΟΥΥ  ττοουυ  ΒΒιιττσσέέννττζζοουυ  ΚΚοορρννάάρροουυ  σσεε  ππεερριιοοδδεείίαα  σσεε  

θθεεααττρριικκοούύςς  ηη  µµηη  χχώώρροουυςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς..    

ΤΤοο  ΘΘέέααττρροο  ΣΣηηµµεείίοο,,  έένναα  ααππόό  τταα  σσηηµµααννττιικκόόττεερραα  θθέέααττρραα  ρρεεππεερρττοορρίίοουυ,,  ππιισσττόό  σσττηηνν  θθεεααττρριικκήή  

ττοουυ  ππααρράάδδοοσσηη  ααννάάγγννωωσσηηςς  σσηηµµααννττιικκώώνν  κκεειιµµέέννωωνν  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  σσεε  µµιιαα  εεξξααιιρρεεττιικκάά  

ππρρωωττόόττυυππηη  σσκκηηννιικκήή  ααννάάγγννωωσσηη..  ΗΗ  ππρρώώττηη  ππααρράάσστταασσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  77//66//22001199  

σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ««ΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ»»,,  κκααιι  σσττιιςς  33//99//22001199  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  

ΘΘέέααττρροο  ««ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΕΕΓΓΓΓΟΟΣΣ»»  σσττοο  ∆∆ήήµµοο    ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ..    

ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  κκόόσσττοοςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  55..000000  εευυρρώώ  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ..   

ΈΈχχοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττιιςς  θθεεσσµµοοθθεεττηηµµέέννεεςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  

ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  κκααιι  ααθθλληηττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ((ΝΝ..  33885522//22001100,,  άάρρθθρροο  118866,,  

κκεεφφάάλλααιιοο  ΗΗ..  ππααρρ..  1199,,  εειισσηηγγοούύµµαασσττεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  σσκκοοππιιµµόόττηηττααςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  

ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  κκααιι  ααθθλληηττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  έέττοουυςς  22001199  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  

ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠεειιρρααιιάά,,  όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ππααρρααππάάννωω»».. 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση προγράµµατος πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων Π. Ε. Πειραιά για το 

2019 , σύµφωνα µε την εισήγηση 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ



Βέττα Καλλιόπη 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία  

 

ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ
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