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Συνεδρίαση 10
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 41/2019 

 

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 3
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για µουσικοχορευτική παράσταση 

 «Ούτε κρύο ούτε ζέστη» 

 

 

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

       λόγο και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

       «Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού AVANTGARDE  

προτίθεται να συνδιοργανώσει στο Πεδίον του Άρεως όπου είναι στις αρµοδιότητες της 

Περιφέρειας Αττικής και  αποτελεί µοναδικό µητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης, 

σηµείο διέλευσης εκατοντάδων πολιτών, στις 19 Μαΐου 2019 µια   γιορτινή θεατρική και 

µουσικοχορευτική εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους, αφιερωµένη στη Γιορτή της 

Άνοιξης µε τίτλο Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε το κεφάλαιο Η’ 

,άρθρο 186 του Ν. 3852 του 2010 που αναφέρεται στις αρµοδιότητες της επιτροπής 

πολιτισµού-αθλητισµού και πιο συγκεκριµένα τα εδάφια 12,13 και 14 περί συντονισµού 

των πολιτιστικών φορέων, υπερτοπικότητας των εκδηλώσεων καθώς και ανάπτυξης των 

γραµµάτων και τεχνών. Το Πρόγραµµα της εκδήλωσης θα συµπεριλαµβάνει: 

Συµµετοχή πέντε επαγγελµατιών ηθοποιών, που θα υποδύονται τις Εποχές του Χρόνου και 

τον ίδιο τον Χρόνο. Για τις ανάγκες της παράστασης το Κέντρο Πολιτισµού και 

Ανάπτυξης AVANTGARDE θα προµηθευτεί από τη Μόσχα τις αυθεντικές στολές ηρώων 

των ρωσικών παραµυθιών.  Συγγραφή αυθεντικού σεναρίου του παραµυθιού. 

Συµµετοχή χορευτικού ρωσικού συγκροτήµατος. Στη διάρκεια της παράστασης οι 

χορευτές θα αλλάζουν τις πλούσιες παραδοσιακές στολές, διαφορετικές για κάθε χορό. 

Συµµετοχή ρωσικού παιδικού χορευτικού συγκροτήµατος «ΣΑΜΟΒΑΡΙ». 

Συµµετοχή  επαγγελµατιών µουσικών και τραγουδιστών. 

Τη σκηνή θα πλαισιώνουν σκηνικά: προβλέπεται η κατασκευή δυο µεγάλων µπάνερ µε 

ανοιξιάτικες εικόνες Ρώσων ζωγράφων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί κιόσκι, όπου µια Ρωσίδα καλλιτέχνιδα θα 

απασχολήσει δηµιουργικά τα παιδιά, προσφέροντάς τους master class παραδοσιακής 

ρωσικής ζωγραφικής µε τα υλικά, που θα προσφέρει το AVANTGARDE. Η διάρκεια όλης 

της εκδήλωσης, συµπεριλαµβανοµένου και του master class ρωσικής ζωγραφικής 

υπολογίζεται σε 2 ώρες. 

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εκδηλώσεων ορίζεται στο ποσό των 8.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ και πνευµατικών δικαιωµάτων αν προκύπτουν, ως ανώτερο και περιλαµβάνει τις 

καλλιτεχνικές αµοιβές των ορχηστρών, των θεατρικών οµάδων και των συγκροτηµάτων 

και θα επιβαρύνουν τον ΚΑΕ 0844». 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για µουσικοχορευτική παράσταση «Ούτε κρύο 

ούτε ζέστη» σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

  Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 

Βέττα Καλλιόπη 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία  
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