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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. 33η 
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 11ο   

 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης δύο μεγάλων φεστιβάλ στο πλαίσιο του καλοκαιρινού 
προγραμματισμού 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.: 

 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 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 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». 

ΑΔΑ: ΩΔΙ67Λ7-Ο8Ο



 3

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) 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά τη μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τους πολίτες που είχε το 

καλοκαιρινό πρόγραμμα 2020, προτίθεται και αυτό το καλοκαίρι να στηρίξει τον Πολιτισμό, 

διοργανώνοντας ή συνδιοργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις και μεγάλα φεστιβάλ, 

προσφέροντας στους πολίτες ψυχαγωγία και διασκέδαση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Παράλληλα όμως, προτίθεται να στηρίξει τους εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού, που το 

τελευταίο έτος πλήττονται σε μεγάλο βαθμό. 

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων 

που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Παρατίθενται δύο μεγάλα εμβληματικά φεστιβάλ του Κεντρικού και του Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

1. ELAIΩNAS FESTIVAL 

Το ElaiΩnas Festival αποτελεί μία πλατφόρμα διάδρασης τεχνών και επιστημών με χαρακτήρα 

επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό που προσφέρει στο κοινό, κάθε χρόνο από την 

άνοιξη του 2015, τη δυνατότητα να παρακολουθεί, δωρεάν, θεατρικές και μουσικές 

παραστάσεις σημαντικών καλλιτεχνών, παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις και ομιλίες 

ακαδημαϊκών, συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.α. Φέτος το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο 

θέατρο του Κολωνού και θα είναι εξαήμερο.  

Η θεματική αποτελείται από τρεις σπουδές πάνω στην αρχαία τραγωδία. Ειδικότερα, η Ρηνιώ 

Κυριαζή με μια διεθνή ομάδα (Ελλάδα, Πολωνία, Αμερική) θα παρουσιάσει μια σπουδή πάνω 

στις Βάκχες του Ευριπίδη, ο Γιώργος Φριτζήλας με την ομάδα του θα παρουσιάσει μια σπουδή 

πάνω στις Ευμενίδες του Αισχύλου και η Φένια Παπαδόδημα, με μια μεικτή ομάδα μουσικών 

και ηθοποιών θα παρουσιάσει μία σπουδή πάνω στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, μία σπουδή πάνω 

στην έννοια του χρόνου. 

Οι καλλιτέχνες καλούνται να επιλέξουν γνωστές σκηνές ή μονολόγους των επιλεγμένων 

τραγωδιών, γύρω από τις οποίες θα συνδέσουν ένα κείμενο – σύνθεση σχολίων διάσημων 

μελετητών της τραγωδίας (Ζακελύν ντε Ρομιλύ, Μπαρμπαρά Κασσέν, Μαργερίτ Γιουρσενάρ, 

Ζακ Λακαριέρ κ.α.), πάνω στην ψυχαναλυτική και θεραπευτική διάσταση της τραγωδίας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο αφιέρωμα 

στην ελληνική τραγωδία θα οργανώσουν δύο σεμινάρια που απευθύνονται σε μαθητές 

δραματικών σχολών. Προσκεκλημένος του φεστιβάλ θα είναι ο κοσμήτωρ της φιλοσοφικής 

ΑΔΑ: ΩΔΙ67Λ7-Ο8Ο



 4

σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αχιλλέας Χαλδαιάκης και θα προσφέρει 

πολύτιμες γνώσεις για τη σχέση της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής μουσικής. 

Η πρώτη θεματική έχει τίτλο «Τρεις Κλυταιμνήστρες» και θα γίνει μια σύγκριση και ένας 

παραλληλισμός της Ηλέκτρας του Σοφοκλή με την Ηλέκτρα του Χοφμανστάλ και την Ιφιγένεια 

εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Η δεύτερη θεματική αφορά χορικά τραγουδιών από την αρχαία 

ελληνική μουσική στο βυζαντινό μέλος και το παραδοσιακό τραγούδι. 

Τέλος, σε τρεις ξεχωριστές βραδιές θα παρουσιαστούν έργα των Χαϊδεμένων, Γιαννούλη και 

Μπαλταζάνη σε διάλογο με έργα των αφαιρετικών συνθετών Steve Reich και Toro Takemitsu. 

Στόχος των δράσεων είναι το Απολλώνιο και υπερβατικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τα έργα 

των Takemitsu και Reich να επεξεργαστεί μέσα από την ματιά των νέων Ελλήνων μουσικών / 

συνθετών. 

Το συνολικό κόστος του εξαήμερου φεστιβάλ ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, 

ταξιθεσία και οργάνωση του φεστιβάλ. 

 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

             ΦΕΣΤΙΒΑΛ  «ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ»  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΙ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

Για πρώτη φορά, το καλοκαίρι του 2020 η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε ένα φεστιβάλ στο 

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» της Δυτικής Αθήνας, του οποίου έχει αναλάβει την 

εποπτεία και τη διαχείριση δυνάμει του άρθρου 204 ν. 4635/2019. 

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", γνωστό και ως 

Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", είναι δημόσιο πάρκο μεγάλης έκτασης και 

θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας. Βρίσκεται μεταξύ των όμορων Δήμων 

Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 

Η Περιφέρεια Αττικής που έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση του πρασίνου των 

πάρκων και αλσών της Αττικής ώστε να καταστούν πνεύμονες της περιοχής αλλά και κέντρα 

ψυχαγωγίας και διασκέδασης μικρών και μεγάλων, διοργανώνει και φέτος με τη συνεργασία 

των δύο Δήμων, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού, το φεστιβάλ «Πάρκο Τρίτση», 

προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις στους πολίτες της περιοχής χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση. 

Ειδικότερα οι εκδηλώσεις που προτίθεται να συνδιοργανώσει με τους αναφερόμενους Δήμους 

είναι: 

1. Μουσική συναυλία με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια του 

μεγάλου μουσικοσυνθέτη ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκος και η 

Σαββέρια Μαργιολά. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 
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ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη. Ο διάσημος τραγουδιστής, με τη συνοδεία πέντε 

μουσικών, προσφέρει ένα πρόγραμμα δυόμιση ωρών γεμάτο κέφι και ζωντάνια. Το 

συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

3. Μουσική συναυλία με τους GOIN' THROUGH, το πιο δημοφιλές Hip Hop συγκρότημα στην 

Ελλάδα το οποίο μετά από αρκετά χρόνια θα κάνει πάλι την εμφάνισή του για τους πολίτες της 

Αττικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Το συνολικό κόστος της παράστασης 

ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

4. Μουσική συναυλία με τον Άκη Δείξιμο, μια συναυλία γεμάτη γνωστές αγαπημένες επιτυχίες 

που χαρίζουν κέφι, ζωντάνια και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη! Ένας από τους πιο 

αγαπημένους τραγουδιστές/ερμηνευτές/συνθέτες της γενιάς του ο Άκης Δείξιμος, έχει 

επιμεληθεί ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και μαζί με τους μουσικούς και συνεργάτες του, θα 

χαρίσουν στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται 

στο ποσό των 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

5. Μουσική συναυλία με την Τίνα Τράκου, μια σπουδαία ερμηνεύτρια με σπουδές φωνητικής 

και ακορντεόν στο Εθνικό ωδείο, γνωστή από την δισκογραφική της πορεία, συμμετοχές σε 

μουσικοθεατρικές θεματικές παραστάσεις, επιτυχημένα μουσικά σχήματα και τηλεοπτικά 

σήριαλ. Η καλλιτέχνιδα με μια φωνή μεστή και στεντόρια παρουσιάζει για πρώτη φορά και 

τις ικανότητες της στην γραφή και στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μουσικής 

παράστασης. Στην παράσταση συμμετέχει ο Νίκος Κρητικός με σπουδαίες συνεργασίες με 

Μ.Πλέσσα, Γ.Χατζηνάσιο, Χ.Νικολόπουλο και πολλούς άλλους  με μια σημαντική παρουσία 

στα μουσικά δρώμενα και με μία πορεία γεμάτη σεβασμό στην ελληνική μουσική. Η 

υπέροχη ομάδα αποτελείται από πέντε σπουδαίους μουσικούς και τον μαέστρο και συνθέτη 

Νίκο Παπαδόπουλου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. Μέρος της αμοιβής της παράστασης διατίθεται για τους φιλανθρωπικούς 

σκοπούς της εταιρείας αρωγής παιδιών με αναπηρία ΔΩΣΕ ΖΩΗ. 

6. Μουσικοχορευτικό φεστιβάλ. Ένα παραδοσιακό μουσικό και χορευτικό πανόραμα στο 

οποίο θα συμμετάσχουν εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες  χορευτικά συγκροτήματα και 

των δύο Δήμων, τα οποία θα αποδώσουν παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς από διάφορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της πατρίδας μας. Τα χορευτικά θα πλαισιώσουν παραδοσιακά 

μουσικά συγκροτήματα από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, την Μακεδονία, τη Θράκη, τα 

νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τον Πόντο, όπως το σχήμα του Βαγγέλη Κονιτόπουλου, του 

Γιάννη Καψάλη του Μανώλη Κονταρού κ.α.. Το συνολικό κόστος του μουσικοχορευτικού 
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φεστιβάλ ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

7. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Νικολαϊδη με τη Φωτεινή Φιλοσόφου, το Γιάννη Νικολαϊδη, το Νίκο Γιάννακα κ.α. Η 

"Ανδρομάχη" είναι ένα κατά βάση αντιπολεμικό έργο. Μέσα από τα δεινά που 

αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ηρωίδα διαφαίνονται οι καταστρεπτικές 

συνέπειες του πολέμου: ο χαμός των αγαπημένων προσώπων, ο ξεριζωμός, η σκλαβιά και η 

αλαζονεία των νικητών. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

8. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δεν ακούω, δε βλέπω, δε μιλάω», του Γιώργου Θεοδοσιάδη 

και σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα. Παίζουν οι ηθοποιοί Σπύρος Πούλης, Σπύρος 

Σπαντίδας, Σταύρος Νικολαϊδης και Μυριέλλα Κουρεντή. 

Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

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 η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει δυναμικά το άνοιγμα του Πολιτισμού στη μετά covid εποχή. 

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. 

Επειδή το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων των φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή 

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

κορωνοϊού σε κατάλληλα επιλεγμένους και διαμορφωμένους χώρους του Δήμου Αθηναίων και των 

Δήμων Ιλίου – Αγίων Αναργύρων -Καματερού αντίστοιχα. 

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 σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διεξαγωγή των δύο ως άνω φεστιβάλ και 

ειδικότερα: α) του ποσού των 35.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν, για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ ELAIΩΝΑΣ FESTIVAL που θα 

πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Κολωνού του Δήμου Αθηναίων και β) του ποσού των 62.700 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν, για τη διεξαγωγή 

οκτώ (8) πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ «Πάρκο Τρίτση» που θα γίνει στο Μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο 

συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής με τους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως έχουν 

με τα ίδια αποτελέσματα και στο νέο χρόνο ή τόπο. 

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

2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 

                                               Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                      αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διεξαγωγή των δύο ως άνω φεστιβάλ και 

ειδικότερα: α) του ποσού των 35.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 

όπου προκύπτουν, για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ ELAIΩΝΑΣ FESTIVAL που θα πραγματοποιηθεί 

στο ανοιχτό θέατρο Κολωνού του Δήμου Αθηναίων και β) του ποσού των 62.700 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν, για τη διεξαγωγή οκτώ (8) 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

«Πάρκο Τρίτση» που θα γίνει στο Μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο 

συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής με τους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως έχουν 

με τα ίδια αποτελέσματα και στο νέο χρόνο ή τόπο. 

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

2021 της Περιφέρειας Αττικής.  
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Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης  
«Δεν μπορούμε 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) 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
     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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