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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 32η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15 μμ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
310089/19-04-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 19-04-2021. 
 

Θέμα 10ο   

 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης του φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» 

για το έτος 2021 

 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης 
Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελοπούλου Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Ζέρβα Μαρία 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Πολυτίμη Λεονάρδου. 
Αδαμοπούλου Γεωργία, Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Πρόεδρος της Επιτροπής  δίνει τον λόγο στον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κο Χαράλαμπο Ρασσιά (Χάρη Ρώμα) ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη 
της Επιτροπής για τα 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 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, Περιφερειακούς 

Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση Περιφερειάρχη 

Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 
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9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 

Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της» 

(ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021) 

11. Το από 01/04/2021 αίτημα του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των 

Αθηνών»  

Το φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας 

και έχει μεγάλη απήχηση και συμμετοχή από τους πολίτες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες των 

Αθηνών. Πρόκειται για ένα σύνολο πολιτιστικών δράσεων, όπως εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, 

θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις, ζωγραφική και δράσεις 

οικολογικού ενδιαφέροντος για παιδιά και μεγάλους.  

Δυστυχώς, το έτος 2020, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, το φεστιβάλ ακυρώθηκε.  

Αυτό το καλοκαίρι όμως κι ενώ προβλέπεται να ανοίξουν οι χώροι θέασης, υπό την προϋπόθεση πλήρους 

και αυστηρής εφαρμογής και τήρησης των μέτρων που επιβάλλονται για τον περιορισμό της διασποράς 

του νέου κορωνοϊού (covid-19), η Περιφέρεια Αττικής, η οποία από το έτος 2017 στηρίζει το φεστιβάλ, 

προτίθεται να σταθεί ως συνδιοργανωτής, παρέχοντας στους πολίτες της ψυχαγωγία και πολιτιστικά 

αγαθά υψηλής ποιότητας. 

Οι δράσεις θα γίνουν με την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού της διασποράς του νέου 

κορωνοϊού (covid-19), σε ανοιχτό χώρο και ειδικότερα στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Σταθμό 

Λαρίσης, όπου θα πραγματοποιηθούν οι μουσικές συναυλίες, οι διαλέξεις και οι συζητήσεις με 

ανθρώπους του πνεύματος. Επίσης το εικαστικό κομμάτι του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε δύο 

επιλεγμένες γκαλερί όπου θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα καθώς και σε επιλεγμένες ανοιχτές 

επιφάνειες, κατόπιν άδειας των ιδιοκτητών, θα παρουσιαστούν έργα street art υψηλής αισθητικής.  

Φέτος, το θέμα του φεστιβάλ είναι «Πολιτισμός και Οικολογία».  

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, μεταξύ 20 έως 30 Ιουνίου με τη 

δυνατότητα αναβολής σε μεταγενέστερο χρόνο, σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

Η Περιφέρεια Αττικής, για το κλείσιμο του φεστιβάλ, προτίθεται να προσφέρει και μία μουσική συναυλία 

με τίτλο «Μεγάλες Κυρίες τραγουδούν…», με την Άρτεμη Ματαφιά, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια με 

κοσμοπολίτικο άρωμα απ’ όλο τον κόσμο, μεγάλων κυριών, όπως η Nina Simone, η Edith Piaff, η Εlla 

Fitzgerald, η Celine Dion, η Lara Fabian, η Luz Casal, η Dulce Pontes, η Fairuz, η Milva, η Σοφία Βέμπω, η 

Νάνα Μούσχουρη, η Ρόζα Εσκενάζυ, η Σωτηρία Μπέλλου, η Μαρινέλα, η Βίκυ Μοσχολιού κ.α. 

Επειδή η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει το φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών», από το έτος 2017. 

Επειδή, αν και υπήρχε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, ωστόσο το έτος 2020 το φεστιβάλ ακυρώθηκε.  
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Επειδή η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται και αυτή τη χρονιά να στηρίξει τον Πολιτισμό, προσφέροντας 

χαρά και ψυχαγωγία στους πολίτες της με την οργάνωση και συνδιοργάνωση πολιτιστικών αγαθών 

υψηλής ποιότητας μα παράλληλα να στηρίξει τους εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού οι οποίοι το 

τελευταίο έτος πλήττονται αδιάκοπτα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν. 

Επειδή δε νοείται υγιής κοινωνία χωρίς Πολιτισμό. 

Επειδή το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων, όπως οι εκθέσεις εικαστικών, οι μουσικές συναυλίες, οι 

διαλέξεις και οι συζητήσεις, καθώς και οι δράσεις οικολογικού ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθούν με 

αυστηρή εφαρμογή όλων των νέων μέτρων που προβλέπονται για τον περιορισμό εξάπλωσης του νέου 

κορωνοϊού σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους του Δήμου Αθηναίων. 

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  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 19.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» 

για το έτος 2021 καθώς και τη διεξαγωγή μίας μουσικής συναυλίας με τίτλο «Μεγάλες Κυρίες 

τραγουδούν….», με την Άρτεμη Ματαφιά, για το κλείσιμο του φεστιβάλ, από την Περιφέρεια Αττικής, 

συνολικού ποσού 6.220 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν. 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 

 

 

 

 

 

                                               Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                      αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 19.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» 

για το έτος 2021 καθώς και τη διεξαγωγή μίας μουσικής συναυλίας με τίτλο «Μεγάλες Κυρίες 

τραγουδούν….», με την Άρτεμη Ματαφιά, για το κλείσιμο του φεστιβάλ, από την Περιφέρεια Αττικής, 

συνολικού ποσού 6.220 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν. 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 
Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης  
«Δεν μπορουμε να δώσουμε θετική ψήφο στα  θέματα που έχουν αποτύπωμα δαπάνης, όχι για 
στενά  οικονομίστικους λόγους αλλά γιατί :  
** Λείπει ένας συνολικός σχεδιασμός έτους - με ειδικές εξαιρέσεις αιτιολογημένων εκτάκτων 
φυσικά  - για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με τον ανάλογο οικονομικό προγραμματισμό. 
** Η διοίκηση της Περιφέρειας αναλαμβάνει - κακώς - την οικονομική κάλυψη δράσεων, στις 
οποίες θα έπρεπε να συμβάλουν και άλλοι κρατικοί, αυτοδιοικητικοί και ιδιωτικοί  φορείς, κάτι 
όμως που δεν συμβαίνει εν πολλοίς.  
** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική 
ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.» 
 
 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αγγελοπούλου Μαρία 
     Αγγελόπουλος Γεώργιος 
     Βλάχου Γεωργία 
    Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή  
      Ζέρβα Μαρία       
     Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
      Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
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