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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 183/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 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), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 11ο Η.Δ. 

Τροποποίηση των  υπ’ αριθμ.102/2020 (ο.ε.) και 160/2020 αποφάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε ό,τι αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν 
προγραμματιστεί για το μήνα Αύγουστο 2020. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ 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, Θεοδωρακοπούλου-
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Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.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, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος 
Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 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, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), 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, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος 
Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Μπαλάφας Γεώργιος, Σμέρος Ιωάννης. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Δουνδουλάκη και στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χ. 
Ράσσια (Ρώμα), οι οποίοι θέτουν υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 622855/28-8-2020 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’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση 
της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
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τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) 
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες. 

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. 133615/33583/02-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2020 της Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. 102/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, «Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020» 

8. Την υπ’ αρ. 160/2020 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, «Λήψη απόφασης για συμπλήρωση του προγράμματος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020» 

9. Τη θετική εμπειρία των πολιτών από την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
καθώς και την επιθυμία της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει τον Πολιτισμό και 
τους εργαζομένους στον τομέα του Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν πληγεί κατάφορα 
από την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού . 
 
 

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, αποφάσισε με τις υπ’ αρ. 102/2020 
(σε ορθή επανάληψη) και υπ’ αρ. 160/2020 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής να πραγματοποιήσει ή να συνδιοργανώσει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα 
για το καλοκαίρι 2020, τις οποίες οι πολίτες θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
με ασφάλεια και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
 
Πρωταρχικός στόχος αποτέλεσε 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. 
 
Ήδη με την υπ’ αρ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) και την υπ’ αρ. 160/2020 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η στήριξη του 
Πολιτισμού, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του Πολιτισμού, σε πολύ 
μεγάλο βαθμό καθώς σε συνεργασία, με τους Δήμους της Αττικής, δόθηκε η δυνατότητα 
συνδιοργάνωσης και πραγματοποίησης σειράς ποιοτικών εκδηλώσεων που θα 
προσέφεραν στους πολίτες ψυχαγωγία και θα έδιναν μία πνοή χαράς και αισιοδοξίας, 
δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα τους 
τελευταίους μήνες. 
 
Όσες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 13/08/2020, αγκαλιάστηκαν με 
μεγάλο ενθουσιασμό από τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής, στους οποίους 
δόθηκε η δυνατότητα δωρεάν, να ψυχαγωγηθούν παρακολουθώντας εκδηλώσεις από 
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άριστους δημιουργούς και συντελεστές. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που διαμορφώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για το καλοκαίρι 2020, αφορούσε πάνω 
από 140 εκδηλώσεις (παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ). 
 
Δυστυχώς, τα νέα δεδομένα της ραγδαίας εξάπλωσης και διάδοσης του νέου κορωνοϊού 
στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο στις πόλεις όσο και στα νησιά, 
εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών. 
 
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η αναστολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 
οποίες συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής ως συνδιοργανώτρια, για το διάστημα μεταξύ 
14/08/2020 και μέχρι 31/08/2020. 
 
Ωστόσο, προκειμένου να μην πληγεί περαιτέρω τόσο ο χώρος του Πολιτισμού, όσο και οι 
εργαζόμενοι σε αυτόν, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να μεταφέρει όλες τις εκδηλώσεις 
που είχαν προγραμματιστεί για το ως άνω διάστημα σε Δήμους της Αττικής, σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι στο θέατρο του Αττικού Άλσους.  Οι 
παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 
15 Νοεμβρίου, με το ίδιο ακριβώς κόστος που είχε αποφασιστεί με τις υπ’ αρ. 102/2020 
(σε ορθή επανάληψη) και υπ’ αρ. 160/2020 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής και θα μεταδοθούν στο κοινό με ζωντανή μετάδοσή μέσω διαδικτύου (internet) 
(live streaming). 
 
Οι παραστάσεις που αναβλήθηκαν και η διεξαγωγή  τους πρόκειται να μεταφερθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία μεταξύ του χρονικού διαστήματος 15 Σεπτεμβρίου – 15 
Νοεμβρίου στο Θέατρο του Αττικού Άλσους και να μεταδοθούν στο κοινό μέσω ζωντανής 
μετάδοσης μέσω internet είναι οι εξής: 
 

1. Το ELAIΩNAS FESTIVAL που είχε προγραμματιστεί να γίνει το τριήμερο 18, 19 και 
20 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο Κολωνού του Δήμου Αθηναίων. 

2. Η μουσική συναυλία της Λένας Αλκαίου και του Μαυρίκιου Μαυρικίου, που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Βεάκειο θέατρο του Δήμου Πειραιά την 29/08/2020. 

3.  Η μουσική συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα Άννας Μπιθικώτση, «Η μεγάλη 
συνάντηση», μουσική παράσταση αφιερωμένη στους μύθους Γρηγόρη 
Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη και Βίκυ Μοσχολιού, που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δήμο Μαραθώνα την 14/08/2020. 

4. Η μουσική συναυλία με τη Φωτεινή Βελεσιώτου «Στην Υγειά του Ρεμπέτικου…», 
αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου, στο Στέλιο Βαμβακάρη και το Βασίλη Τσιτσάνη, 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του 
Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 24/08/2020. 

5. Η μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη Μελίνα Κανά που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στο Ευριπίδειο θέατρο του Δήμου Σαλαμίνας, την 21/08/2020. 

6. Η θεατρική παράσταση «Μαρία Πολυδούρη», με τη Φωτεινή Φιλοσόφου που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου 
Μαρκοπούλου, την 21/08/2020. 

7. Η θεατρική παράσταση «ART», με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, το Θανάση 
Τσαλταμπάση και το Θανάση Κουρλαμπά που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 27/08/2020, στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά 
των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 28/08/2020 και 
στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, την 30/08/2020. 

8. Η θεατρική παράσταση «Μαρίκα Κοτοπούλη, Το Αγρίμι», με τη Δήμητρα 
Παπαδήμα που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου 
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Κρωπίας, την 21/08/2020 και στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου 
Μαρκόπουλου, την 26/08/2020. 

9. Η μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό «Μ’ ένα καράβι τραγούδια από τη 
Χίο…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», 
του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 29/08/2020. 

10. Η μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά «50 χρόνια η σούστα πήγαινε 
μπροστά…επειδή σ’ αγαπώ…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ 
«Στη Σκιά των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 
25/08/2020. 

11. Η μουσική συναυλία με το Νίκο Πορτοκάλογλου, τους Μπλε, το Στάθη Δρογώση 
και την Αγάπη Διαγγελάκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θέατρο Πέτρας 
του Δήμου Πετρούπολης, την 26/08/2020. 

12. Η μουσική συναυλία με το Γιώργο Κατσαρό «Όταν το σαξόφωνο μαγεύει το 
φεγγάρι…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των 
Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 27/08/2020. 

13. Η μουσική συναυλία με τη Λία Βίσση «4 Συχνότητες», που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής του Δήμου Ηλιούπολης, την 
30/08/2020. 

14. Η μουσική συναυλία με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, που είχε προγραμματιστεί να γίνει 
στο Δημοτικό Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» του Δήμου Βριλησσίων, την 
28/08/2020. 

15. Η μουσική συναυλία με το Μανώλη Λιδάκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Περάματος, την 28/08/2020. 

16. Η μουσική παράσταση «Μουσικό Λεύκωμα», από το θέατρο Θυμέλη που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αγκιστρίου, την 21/08/2020. 

17. Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο Βασιλιάς Βάτραχος», από το θέατρο Θυμέλη 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αγκιστρίου, την 20/08/2020. 

18. Η μουσική συναυλία με το Σπύρο Πολυκανδριώτη που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δήμο Μαραθώνα την 21/08/2020. 

19. Η θεατρική παράσταση «Το Σύμπαν του Αϊνστάιν», με το Θανάση Θεολόγη που 
είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Θεογνίδος του Δήμου 
Μεγαρέων, την 28/08/2020. 

20.  Το FOOD FILM FESTIVAL (1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και 
Γαστρονομίας Αθήνας) που είχε προγραμματιστεί να γίνει την 27/08/2020 στο 
δημοτικό κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου, την 28/08/2020 στο 
Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο του Δήμου Αργυρούπολης- Ελληνικού, την 29/08/2020 
στο Άλσος Νέας Σμύρνης του Δήμου Νέας Σμύρνης και την 30/08/2020 στο 
δημοτικό κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου. 

21. Η μουσική συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη, που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 29/08/2020. 

22. Η θεατρική παράσταση «Ο Βασιλιάς Πεθαίνει», από το θίασο «Μοντέρνοι Καιροί» 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Καλλιθέας, την 31/08/2020. 

23. Η μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 23/08/2020. 

24. Η θεατρική παράσταση «Δον Καμίλο», με τον Πέτρο Ξεκούκη κ.α. που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο θεατράκι της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, 
την 29/08/2020 και στο Ανοιχτό θέατρο Αγροκηπίου του Δήμου Ασπροπύργου, την 
30/08/2020. 

25. Η μουσική συναυλία με τη σοπράνο Αναστασία Ζαννή, που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στο Δήμο Ωρωπού την 28/08/2020. 
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26. Η θεατρική παράσταση «Το υπέροχό μου διαζύγιο», με την Αλεξάνδρα 
Παλαιολόγου που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Ωρωπού την 
30/08/2020. 
 

Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής, στο θέατρο 
του Αττικού Άλσους και η προβολή αυτών με ζωντανή μετάδοση μέσω internet, 
εξασφαλίζει τόσο την προστασία των πολιτών, χαρίζοντάς τους πολιτιστικά αγαθά υψηλής 
ποιότητας, όσο και τη στήριξη στους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στο χώρο του 
Πολιτισμού που επλήγησαν από τις νέες συνθήκες που προκάλεσε η υγειονομική κρίση 
λόγω του νέου κορωνοϊού. 
Η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει το κόστος των ως άνω περιγραφόμενων εκδηλώσεων, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις υπ’ αρ. 102/2020 (ο.ε.) και υπ’ αρ. 160/2020 αποφάσεις 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως έχουν συγκεκριμενοποιηθεί στις 
αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν για όλες τις 
παραστάσεις. 
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος 15 
Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου 2020 και θα γίνουν υπό την προϋπόθεση πως θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης και εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19), αλλά και με τον όρο πως δε θα υπάρξει εκ νέου απόφαση αναστολής, 
ακύρωσης ή ματαίωσης λόγω εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (covid-19). 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής, βάζοντας πάνω απ’ όλα το αγαθό της ανθρώπινης ζωής και 
της δημόσιας υγείας, προέβη στην αναστολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
είχαν προγραμματιστεί σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, για το διάστημα 
14/08/2020 έως και 31/08/2020, καθώς ο αριθμός των ημερησίων κρουσμάτων συνεχώς 
αυξανόταν και αυξάνεται.  
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 αλλά και να συνεχίσει να αναδεικνύει τον 
Πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της και συνιστώσα μιας υγιούς ζωής. 
Επειδή με τη ζωντανή μετάδοση μέσω internet (live streaming) όλων των εκδηλώσεων 
που ανεστάλησαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 14/08/2020 και 31/08/2020, μπορεί να 
επιτευχθεί η ψυχαγωγία και η καλλιέργεια των πολιτών, με απόλυτη ασφάλεια και 
παράλληλα να στηριχθούν οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού.   
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) 
 
Για τους λόγους αυτούς 
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Εισηγούμαστε: 
 
Την έγκριση της τροποποίησης των υπ’ αρ. 102/2020 σε ορθή επανάληψη και υπ’ αρ. 
160/2020 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε ότι αφορά τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα Αύγουστο 2020 και λόγω 
αναβολής  αυτών, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω του νέου 
κορωνοϊού, εισηγούμαστε τη διεξαγωγή τους σε πλήρως ελεγχόμενο χώρο της 
Περιφέρειας Αττικής, ήτοι το θέατρο του Αττικού Άλσους (με το ίδιο κόστος, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων), τη ζωντανή παρουσίασή τους στο κοινό μέσω 
διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 
περαιτέρω από την Περιφέρεια Αττικής με κάθε προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844. 
 
Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
κ. Χ. Ράσσιας (Ρώμας) ενημέρωσαν το Σώμα για τις κάτωθι τροποποιήσεις-
συμπληρώσεις της ανωτέρω εισήγησής τους: 
 

1. Στην τρίτη σελίδα στη 17η σειρά προστίθεται η φράση «…ήτοι στο θέατρο του 
Αττικού Άλσους ή στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο 
ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία του live 
streaming, αποκομίζοντας ένα ποιοτικό και άριστο αποτέλεσμα». 

2. Στην τρίτη σελίδα στη 25η σειρά  προστίθεται η φράση «…στο Θέατρο του Αττικού 
Άλσους  - ή στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο 
ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία του live 
streaming, αποκομίζοντας ένα ποιοτικό και άριστο αποτέλεσμα -… ». 

3.  Στην τέταρτη σελίδα η υπ’ αρ. 7 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η θεατρική παράσταση «ART», με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, το Θανάση 
Τσαλταμπάση και το Θανάση Κουρλαμπά που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
την 28/08/2020, θα πραγματοποιηθεί με live streaming, εκτός αν μεταφερθεί να 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. Η παράσταση που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς του Δήμου 
Κηφισιάς, την 30/08/2020, θα μεταφερθεί και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, 
ήτοι στο Αίθριο του Δήμου Κηφισιάς, την 21/09/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. Η παράσταση που είχε προγραμματιστεί να γίνει 
στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 27/08/2020, θα μεταφερθεί και θα 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ήτοι στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, 
την 11/09/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. 

4. Στην πέμπτη σελίδα στην 5η σειρά πριν το τέλος προστίθεται η φράση «…στο 
θέατρο του Αττικού Άλσους, ή στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ή σε οποιονδήποτε 
άλλο χώρο ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία 
του live streaming, αποκομίζοντας ένα ποιοτικό και άριστο αποτέλεσμα και η 
προβολή αυτών…» . 

5. Στην τελευταία σελίδα στην 5η σειρά πριν το τέλος προστίθεται η φράση «…στο 
θέατρο του Αττικού Άλσους, ή στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ή σε οποιονδήποτε 
άλλο χώρο ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διαδικασία 
του live streaming, αποκομίζοντας ένα ποιοτικό και άριστο αποτέλεσμα (με το ίδιο 
κόστος….» . 
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Επίσης προστίθεται η φράση «….θα γίνει με live streaming εκτός αν μεταφερθεί να 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου …………………, οποιαδήποτε 
ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου», στις κάτωθι περιπτώσεις : 

 
6. Στην τρίτη σελίδα η υπ’ αρ. 4 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η μουσική συναυλία με τη Φωτεινή Βελεσιώτου «Στην Υγειά του Ρεμπέτικου…», 
αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου, στο Στέλιο Βαμβακάρη και το Βασίλη Τσιτσάνη, που 
είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του Δήμου 
Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 24/08/2020, θα γίνει με live streaming εκτός αν 
μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-
Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 
7. Στην τέταρτη σελίδα η υπ’ αρ. 8 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η θεατρική παράσταση «Μαρίκα Κοτοπούλη, Το Αγρίμι», με τη Δήμητρα Παπαδήμα 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του 
Δήμου Μαρκόπουλου, την 26/08/2020, θα γίνει με live streaming και η παράσταση 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 
21/08/2020 θα γίνει με live streaming εκτός αν μεταφερθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου 
Κρωπίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2020. 
 
8. Στην τέταρτη σελίδα η υπ’ αρ. 9 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό «Μ’ ένα καράβι τραγούδια από τη 
Χίο…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του 
Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 29/08/2020, θα γίνει με live streaming 
εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 
9. Στην τέταρτη σελίδα η υπ’ αρ. 10 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 

Η μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά «50 χρόνια η σούστα πήγαινε 
μπροστά…επειδή σ’ αγαπώ…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη 
Σκιά των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 25/08/2020, θα 
γίνει με live streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του 
Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός 
Σεπτεμβρίου. 
 
10. Στην τέταρτη σελίδα η υπ. αρ. 11 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:  
Η μουσική συναυλία με το Νίκο Πορτοκάλογλου, τους Μπλε, το Στάθη Δρογώση και 
την Αγάπη Διαγγελάκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αίγινας θα 
πραγματοποιηθεί με live streaming και η συναυλία που είχε προγραμματιστεί να γίνει 
στο θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης, την 26/08/2020, θα μεταφερθεί και θα 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ήτοι στο θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης, 
την 24/09/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. 
 
11. Στην πέμπτη σελίδα η υπ’ αρ. 12 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η μουσική συναυλία με το Γιώργο Κατσαρό «Όταν το σαξόφωνο μαγεύει το 
φεγγάρι…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», 
του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 27/08/2020, θα γίνει με live 
streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου 
Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 
 
12. Στην πέμπτη σελίδα η υπ’ αρ. 21 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
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Η μουσική συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει 
στο Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 29/08/2020, θα γίνει με live streaming 
εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Κρωπίας, 
οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 
 
13. Στην πέμπτη σελίδα η υπ’ αρ. 23 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:  
Η μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 23/08/2020, θα γίνει με live streaming 
εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Κρωπίας, 
οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 
 
14. Στην πέμπτη σελίδα η υπ’ αρ. 24 περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 
Η θεατρική παράσταση «Δον Καμίλο», με τον Πέτρο Ξεκούκη κ.α. που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Ανοιχτό θέατρο Αγροκηπίου του Δήμου Ασπροπύργου, 
την 30/08/2020 , θα πραγματοποιηθεί με live streaming, εκτός αν μεταφερθεί σε 
οποιονδήποτε χώρο του Δήμου Ασπροπύργου, εντός του Σεπτεμβρίου 2020. Η 
παράσταση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θεατράκι της Νέας Περάμου του 
Δήμου Μεγαρέων, την 29/08/2020 θα μεταφερθεί και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο 
χώρο, ήτοι στο θεατράκι της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, την 19/09/2020 ή 
σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. 

 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων του Περιφερειάρχη Αττικής, των επικεφαλής των 
παρατάξεων και Περιφερειακών Συμβούλων ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω εισήγηση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Α) Την τροποποίηση των υπ’ αρ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: 67ΧΡ7Λ7-8ΙΕ) 
και υπ’ αρ. 160/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΞΩ7Λ7-ΟΣΟ) αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σε ότι αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα 
Αύγουστο 2020 και αναβλήθηκαν εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει 
λόγω του νέου κορωνοϊού, όπως αναλύεται κάτωθι. 
Β) Την έγκριση για τη διεξαγωγή των αναφερομένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, εφόσον 
είναι δυνατόν στον ήδη εγκριθέντα χώρο του αναφερομένου Δήμου (σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. 102/2020 (ο.ε.) & 160/2020 αποφάσεις), οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός 
Σεπτεμβρίου ή διαφορετικά για τη διεξαγωγή τους με ζωντανή παρουσίασή τους στο 
κοινό μέσω διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), σε πλήρως ελεγχόμενο χώρο της 
Περιφέρειας Αττικής, ήτοι το θέατρο του Αττικού Άλσους ή στο Πάρκο «Αντώνης 
Τρίτσης» ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ενδείκνυται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με 
ασφάλεια η διαδικασία του live streaming, αποκομίζοντας ένα ποιοτικό και άριστο 
αποτέλεσμα (με το ίδιο κόστος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων) και τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από την Περιφέρεια Αττικής με κάθε 
προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο: 
 

1. Το ELAIΩNAS FESTIVAL που είχε προγραμματιστεί να γίνει το τριήμερο 18, 19 
και 20 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο Κολωνού του Δήμου Αθηναίων. 

2. Η μουσική συναυλία της Λένας Αλκαίου και του Μαυρίκιου Μαυρικίου, που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Βεάκειο θέατρο του Δήμου Πειραιά την 29/8/2020. 

ΑΔΑ: 97ΓΧ7Λ7-Ρ3Μ



 10 

3.  Η μουσική συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα Άννας Μπιθικώτση, «Η μεγάλη 
συνάντηση», μουσική παράσταση αφιερωμένη στους μύθους Γρηγόρη 
Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη και Βίκυ Μοσχολιού, που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δήμο Μαραθώνα την 14/8/2020. 

4. Η μουσική συναυλία με τη Φωτεινή Βελεσιώτου «Στην Υγειά του Ρεμπέτικου…», 
αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου, στο Στέλιο Βαμβακάρη και το Βασίλη Τσιτσάνη, 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του 
Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 24/8/2020, θα γίνει με live streaming 
εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

5. Η μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη Μελίνα Κανά που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στο Ευριπίδειο θέατρο του Δήμου Σαλαμίνας, την 21/08/2020. 

6. Η θεατρική παράσταση «Μαρία Πολυδούρη», με τη Φωτεινή Φιλοσόφου που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου 
Μαρκοπούλου, την 21/8/2020. 

7. Η θεατρική παράσταση «ART», με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, το Θανάση 
Τσαλταμπάση και το Θανάση Κουρλαμπά που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
την 28/8/2020, θα πραγματοποιηθεί με live streaming, εκτός αν μεταφερθεί να 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. Η παράσταση που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς του Δήμου 
Κηφισιάς, την 30/8/2020, θα μεταφερθεί και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, 
ήτοι στο Αίθριο του Δήμου Κηφισιάς, την 21/9/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. Η παράσταση που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 27/8/2020, θα μεταφερθεί και 
θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ήτοι στο θέατρο Δεξαμενής του Δήμου 
Κρωπίας, την 11/9/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη. 

8. Η θεατρική παράσταση «Μαρίκα Κοτοπούλη, Το Αγρίμι», με τη Δήμητρα 
Παπαδήμα που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο ανοιχτό θέατρο Σάρας 
Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκόπουλου, την 26/08/2020, θα γίνει με live 
streaming και η παράσταση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θέατρο 
Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 21/08/2020 θα γίνει με live streaming εκτός αν 
μεταφερθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Κρωπίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2020. 

9. Η μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό «Μ’ ένα καράβι τραγούδια από τη 
Χίο…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», 
του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 29/8/2020, θα γίνει με live 
streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου 
Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός 
Σεπτεμβρίου. 

10. Η μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά «50 χρόνια η σούστα πήγαινε 
μπροστά…επειδή σ’ αγαπώ…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ 
«Στη Σκιά των Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 
25/8/2020, θα γίνει με live streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε 
ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

11. Η μουσική συναυλία με το Νίκο Πορτοκάλογλου, τους Μπλε, το Στάθη Δρογώση 
και την Αγάπη Διαγγελάκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αίγινας θα 
πραγματοποιηθεί με live streaming και η συναυλία που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης, την 26/8/2020, θα μεταφερθεί 
και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ήτοι στο θέατρο Πέτρας του Δήμου 
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Πετρούπολης, την 24/9/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο 
Σεπτέμβρη. 

12. Η μουσική συναυλία με το Γιώργο Κατσαρό «Όταν το σαξόφωνο μαγεύει το 
φεγγάρι…», που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Φεστιβάλ «Στη Σκιά των 
Βράχων», του Δήμου Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 27/8/2020, θα γίνει με 
live streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου 
Βύρωνα- Δήμου Δάφνης-Υμηττού, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός 
Σεπτεμβρίου. 

13. Η μουσική συναυλία με τη Λία Βίσση «4 Συχνότητες», που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής του Δήμου Ηλιούπολης, την 
30/8/2020. 

14. Η μουσική συναυλία με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δημοτικό Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» του Δήμου Βριλησσίων, την 
28/8/2020. 

15. Η μουσική συναυλία με το Μανώλη Λιδάκη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Περάματος, την 28/8/2020. 

16. Η μουσική παράσταση «Μουσικό Λεύκωμα», από το θέατρο Θυμέλη που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αγκιστρίου, την 21/8/2020. 

17. Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο Βασιλιάς Βάτραχος», από το θέατρο Θυμέλη 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Αγκιστρίου, την 20/8/2020. 

18. Η μουσική συναυλία με το Σπύρο Πολυκανδριώτη που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Δήμο Μαραθώνα την 21/8/2020. 

19. Η θεατρική παράσταση «Το Σύμπαν του Αϊνστάιν», με το Θανάση Θεολόγη που 
είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Θεογνίδος του Δήμου 
Μεγαρέων, την 28/8/2020. 

20.  Το FOOD FILM FESTIVAL (1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και 
Γαστρονομίας Αθήνας) που είχε προγραμματιστεί να γίνει την 27/8/2020 στο 
δημοτικό κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου, την 28/8/2020 στο 
Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο του Δήμου Αργυρούπολης- Ελληνικού, την 29/8/2020 στο 
Άλσος Νέας Σμύρνης του Δήμου Νέας Σμύρνης και την 30/8/2020 στο δημοτικό 
κινηματογράφο «CINE ALIMOS» του Δήμου Αλίμου. 

21. Η μουσική συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη, που είχε προγραμματιστεί να 
γίνει στο Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 29/8/2020, θα γίνει με live 
streaming εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου 
Κρωπίας, οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

22. Η θεατρική παράσταση «Ο Βασιλιάς Πεθαίνει», από το θίασο «Μοντέρνοι Καιροί» 
που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Καλλιθέας, την 31/8/2020. 

23. Η μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο 
Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, την 23/8/2020, θα γίνει με live streaming 
εκτός αν μεταφερθεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο του Δήμου Κρωπίας, 
οποιαδήποτε ημερομηνία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

24. Η θεατρική παράσταση «Δον Καμίλο», με τον Πέτρο Ξεκούκη κ.α. που είχε 
προγραμματιστεί να γίνει στο Ανοιχτό θέατρο Αγροκηπίου του Δήμου 
Ασπροπύργου, την 30/8/2020, θα πραγματοποιηθεί με live streaming, εκτός αν 
μεταφερθεί σε οποιονδήποτε χώρο του Δήμου Ασπροπύργου, εντός του 
Σεπτεμβρίου 2020. Η παράσταση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θεατράκι 
της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, την 29/08/2020 θα μεταφερθεί και θα 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ήτοι στο θεατράκι της Νέας Περάμου του Δήμου 
Μεγαρέων, την 19/9/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μέσα στο 
Σεπτέμβρη 
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25. Η μουσική συναυλία με τη σοπράνο Αναστασία Ζαννή, που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στο Δήμο Ωρωπού την 28/8/2020. 

26. Η θεατρική παράσταση «Το υπέροχό μου διαζύγιο», με την Αλεξάνδρα 
Παλαιολόγου που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο Ωρωπού την 30/8/2020. 

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

προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής. 
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του διαστήματος 15 

Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου 2020 και θα γίνουν υπό την προϋπόθεση πως θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης και εξάπλωσης του νέου 
κορωνοϊού (COVID-19), αλλά και με τον όρο πως δε θα υπάρξει εκ νέου απόφαση 
αναστολής, ακύρωσης ή ματαίωσης λόγω εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (covid-19). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 102/2020 (σε ορθή επανάληψη) και υπ’ αρ. 
160/2020 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.   
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
 
Απείχαν της ψηφοφορίας 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, Ζ. Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, 
Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ε. 
Αποστολόπουλος, Κ. Τουλγαρίδης. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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