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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 46η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 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: 
387022/17-05-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 17-05-2021. 
 

Θέμα 1ο    

 
Αίτημα για συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, στην 7η Συνεδρίαση της  «Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Περιφερειακού Συμβουλίου της 19.05.2021, 
 Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το 
καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
  
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.: 
 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βλάχος Γεώργιος 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
Βασιλοπούλου Ελένη  
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
Ελένη Λυμπέρη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος, 
Αγγελοπούλου Μαρία, Αθανασίου Μάριος, Κατοπώδη Ζωή, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αναστασοπούλου Στυλιανή.   
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Αμαλία Ρόντου-Γκόρου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής  κα. Μαίρη Βιδάλη δίνει τον 
λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού 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». 

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) 
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11. Τα αιτήματα των πολιτών για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα αιτήματα των Δήμων για τη 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη μεγάλη απήχηση που είχε στους 

πολίτες το καλοκαιρινό πρόγραμμα 2020 της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τις δυσμενείς καταστάσεις που 

επικρατούν στο χώρο του Πολιτισμού το τελευταίο έτος. 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που διαμορφώθηκαν το τελευταίο έτος 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, επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει ή να συνδιοργανώσει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2021, τις οποίες οι 

πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  

 

Στόχος αποτελεί 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. Ο σκοπός και αυτή τη χρονιά είναι τρίπτυχος. Και 

να ενισχυθούν μικρά ή μεγάλα φεστιβάλ και να παρασχεθούν αγαθά υψηλής ποιότητας στους πολίτες αλλά και να 

στηριχθεί, όσο είναι δυνατόν, ο χώρος του Πολιτισμού, καθώς το τελευταίο έτος οι συνθήκες που επικρατούν είναι 

σχεδόν, απελπιστικές. 

Τα πρώτα χρόνια της νεότερης Ελλάδας (1821), η έννοια Πολιτισμός ταυτιζόταν με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου 

ζωής μιας κοινότητας, προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Αργότερα, 

η έννοια του πολιτισμού αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Σήμερα, ο 

Πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί μία ταυτότητα των κοινωνιών ή των κοινωνικών ομάδων, είναι ένας 

τρόπος ψυχαγωγίας και όλοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα να μετέχουν. 

 

Την περίοδο του καλοκαιριού 2020, καθώς επικρατούσαν πρωτόγνωρες καταστάσεις στη χώρα μας, η Περιφέρεια 

Αττικής, δε δίστασε και, βάζοντας πάνω απ’ όλα την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, προχώρησε σε ένα μεγάλο 

πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο οι πολίτες και οι Δήμοι της αγκάλιασαν και απόλαυσαν, τηρώντας όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλειά τους. 

  

Και αυτό το καλοκαίρι, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον Πολιτισμό, τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στο 

χώρο του Πολιτισμού, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από τις νέες συνθήκες που επικρατούν και παράλληλα 

φροντίζει και για την ασφάλεια των πολιτών της.  

Στέκεται στυλοβάτης και στηρίζει δυναμικά το άνοιγμα του Πολιτισμού στη μετά covid εποχή. 

Φέτος, το προτεινόμενο πρόγραμμα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, δημιουργήθηκε μετά από πολλές συσκέψεις και 

συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες που επικρατούν σε κάθε Δήμο και σε κάθε κοινότητα, όσο και τις 

ιδιαιτερότητες που εμφανίζει κάθε ξεχωριστό σημείο της Αττικής.  

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, το πρόγραμμα θα 

πραγματοποιηθεί σε χώρους, όπου μπορεί να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων που θα 

οριστούν από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού και διαμορφώνεται ως εξής:  
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» 

Το φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων» διοργανώνεται από το έτος 1987 και καθιερώθηκε ως θεσμός το έτος 1989. 

Αποτελεί καρπό μιας ετήσιας πολιτιστικής συνάντησης και τον πυρήνα της πολιτιστικής ανάπτυξης των Δήμων 

Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού. Από το έτος 2011 και μέχρι σήμερα διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο 

Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης -Υμηττού στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», καθώς και στο 

μικρότερο «Άννα Συνοδινού» που βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των παλαιών νταμαριών του Υμηττού.  

Αυτή τη χρονιά, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να στηρίξει το φεστιβάλ προσφέροντας τις κάτωθι εκδηλώσεις:   

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Τα σχήματα των Αστεριών» με την Τάνια Τσανακλίδου να τραγουδάει 

επιτυχίες της σπουδαίας Ελληνίδας στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου, στην πρώτη τους συνεργασία στη 

σκηνή, 33 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου-μυθολογία Μαμά Γερνάω (1988). Θα ακουστούν 

τραγούδια που η ίδια η Λίνα, η οποία φέτος κλείνει τα σαράντα χρόνια στη δισκογραφία (1981-2021), 

διάλεξε, μια προσωπική ανθολογία αγαπημένων της τραγουδιών. Ο Φωκάς Ευαγγελινός θα δώσει ζωή, 

εικόνες, χρώμα και σχήμα στα τραγούδια της παράστασης, ενώ η ίδια η Λίνα θα συμμετέχει στην αφήγηση 

αυτή, όχι πάντα με προβλέψιμο τρόπο. Τα τραγούδια της παράστασης θα παρουσιαστούν σε καινούργιες 

ενορχηστρώσεις του Βασίλη Γκίνου με 8 σπουδαίους σολίστες επί σκηνής. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι 

της ιδίας και η σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «Κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη…», ένα αφιέρωμα στους Μανώλη 

Αναγνωστάκη, Τάσο Λειβαδίτη και Γιάννη Θεοδωράκη. Ένα έργο λυρικό, γνήσια επαναστατικό και κυρίως 

ευγενικό, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι συνομιλούν με τον χρόνο όπως όλοι οι γνήσιοι καλλιτέχνες. Η 

παράσταση σκοπό έχει να ζωντανέψει τα υπέροχα ποιητικά λόγια μέσα από τις σπάνιες μελωδίες όχι σαν 

μνημόσυνο αλλά σαν υπενθύμιση ότι η Ελλάδα έχει και την ακριβή της εκδοχή. Ερμηνεύουν ο Γιάννης 

Μπέζος και η Μαριάννα Πολυχρονίδη, με τη συνοδεία επταμελούς ορχήστρας. Το συνολικό κόστος της 

εκδήλωσης μαζί με όλο τον εξοπλισμό ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

3. Μεγάλη μουσική συναυλία του σπουδαίου συνθέτη Χρήστου Λεοντή. Μία συναυλία αφιερωμένη στο έργο 

του. Ερμηνεύουν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Ιωάννα Φόρτη, με τη συνοδεία 

επτά μουσικών. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης μαζί με όλο τον εξοπλισμό ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ναπολεοντία», του Αντρέα Στάϊκου σε σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, με το 

Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά τη Βίκυ Μαραγκάκη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Πρόκειται για μία κομψή, 

ψευδοϊστορική, ξεκαρδιστική κωμωδία του κορυφαίου νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου, 

εμπνευσμένη από κάποιο απαρατήρητο καταγεγραμμένο συμβάν (τον ξυλοδαρμό ενός αγωνιστή επειδή δεν 

μπορούσε να χορέψει βαλς) αποτελεί ένα επίκαιρο σχόλιο επάνω στην αιώνια ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, 

που βασανίζονταν και ευλογούνταν ανέκαθεν από την διελκυνστίδα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. 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. 
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5. Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Γυναίκες Μαχήτριες», σε σκηνοθεσία Μιχαέλας Αντωνίου με τους Βούλα 

Κώστα, Λίνο Αρσένη, Αγγελική Στρατάκη, Κωνσταντίνο Μαρούγκα, Ιλία Γιακουμάκη κ.α. Το έργο 

πραγματεύεται τη μαχητικότητα, τη δράση και την προσφορά των Γυναικών στις κρίσιμες και στις μεγάλες 

στιγμές της Χώρας.  Η παράσταση θα πλαισιώνεται και θα υποστηρίζεται ιστορικά από την Άννα 

Καρακατσούλη, ιστορικό και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, η οποία θα 

προλογίζει την εκδήλωση, τοποθετώντας τη γυναίκα εντός του πλαισίου της αντρικής αφήγησης και θα 

προσφέρει το κείμενό της για να εμπλουτιστεί το έντυπο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Το συνολικό κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 9.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

6. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα όνειρο 

τρελό…». Ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εμβληματικής στιχουργού, Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου η οποία ζώντας μία πολυτάραχη ζωή της σημάδεψε με το στιχουργικό της έργο και με τη 

βοήθεια μεγάλων συνθετών όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μανώλη Χιώτη, του Απόστολου Καλδάρα κ.α. 

κατάφερε να μείνει ανεξίτηλη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ως σήμερα. Σπουδαίοι τραγουδιστές, ηθοποιοί και 

μουσικοί, όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, η Ασπασία Στρατηγού, ο Βασίλης 

Πορφυράκης, η Στέλλα Καρύδα, η Επιστήμη Καμπούρογλου, η Βασιλική Γεωργικοπούλου, η Κασσάνδρα 

Μπαφαλούκου, η Βικτώρια Κολσουζιάν, ο Στέφανος Οικονόμου, η Στέλλα Σιραγάκη, η Έλενα Πελαγία, η 

Δώρα Βογιατζή, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, ο Δημήτρης Θεοχαράτος, ο Νίκος Χατζής, ο Βασίλης Γιαννάκης, ο 

Μάξιμος Γεωργόπουλος, η Ελένη Κεραμιδά, ο Δανιήλ Μάριανος, η Βασιλική Ντάμτσιου, ο Μάνος 

Μαλλιώρης, ο Νίκος Τουρτούνης κ.α. συμπράττουν επί σκηνής για το μοναδικό αυτό αφιέρωμα! Η 

σκηνοθεσία είναι του Στέφανου Οικονόμου και η μουσική επιμέλεια του Στέλιου Καρύδα. Το συνολικό 

κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

7. Μουσική συναυλία με τους πασίγνωστους ΟΝΙΡΑΜΑ, ένα όνομα που προέρχεται από … τα όνειρά μας! Οι 

μοναδικοί μουσικοί του ποπ – ροκ συγκροτήματος υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό και να το ταξιδέψουν 

με τις ξεχωριστές νότες του. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, 

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

 

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ» ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 

Στο υπαίθριο θέατρο του Αττικού Άλσους, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να διοργανώσει ένα «Φεστιβάλ 

Θεάτρου» από εξαιρετικές παραστάσεις κρατικών θεατρικών οργανισμών, τις οποίες θα προσφέρει στο θεατρόφιλο 

κοινό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με αφορμή το φεστιβάλ αυτό, όλη η Ελλάδα μαζεύεται στην Αττική 

καθώς εξαίρετες παραστάσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας συγκεντρώνονται στο Αττικό Άλσος για να 

προσφέρουν μοναδικές βραδιές. 

Οι παραστάσεις είναι οι εξής: 

1. Έως πέντε παραστάσεις του έργου «Φοίνισσες» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Η παράσταση θα κάνει 

πρεμιέρα στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και 

Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου. Οι Φοίνισσες, μια ανατρεπτική εκδοχή του μύθου των 

Λαβδακιδών, με σταθερή παρουσία στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου, επανέρχονται στην Επίδαυρο σε 
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μία σύγχρονη παράσταση, μ’ ένα ξεχωριστό επιτελείο συντελεστών κι ερμηνευτών (Χρήστος 

Χατζηπαναγιώτης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μαρία Κατσιαδάκη, Αργύρης Ξάφης, Κώστας Μπερικόπουλος κ.α.) 

Το κόστος της κάθε παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και συνολικά για έως πέντε παραστάσεις το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

30.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Από Θέση Ισχύος/ Η δύναμη του Δημοσίου λόγου», μία παράσταση από το 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών. Η παράσταση πραγματεύεται λόγους και διαγγέλματα που 

εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες καμπές της ελληνικής ιστορίας από ανθρώπους σε θέση ισχύος. Στο επίκεντρο ο 

δημόσιος χώρος και ο δημόσιος λόγος. Ηγέτες με πολιτικές αρετές και Ηθική. Αλαζονικοί και στοργικοί, 

συναισθηματικοί ενίοτε και ψυχροί λόγοι που εκφωνήθηκαν στις πιο κρίσιμες καμπές του Αρχαίου Κόσμου. 

Ερμηνεύουν η Φιλαρέτη Κομνηνού, Άννα Μάσχα, η Καλλιόπη Ευαγγελίδου και ο Τάκης Σακελλαρίου, σε 

σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων. Η εταιρεία Τέχνης 

«Ars Aeterna» σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο 

αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης 

Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η Κωνσταντίνα Τάκαλου, 

ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, 

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

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Λουκής Λάρας», από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Λευτέρη 

Γιοβανίδη με το Μανώλη Μαυροματάκη. Συγκινητικά απλό, αφοπλιστικά πραγματικό, το διήγημα του 

Δημητρίου Βικέλα «Λουκής Λάρας» αποκαλύπτει τις λιγότερο ένδοξες και λαμπερές πτυχές του αγώνα των 

ανθρώπων για επιβίωση. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

5. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαζί δεν κάνουμε», του Μπέρναρντ Σλέηντ, σε σκηνοθεσία Βασίλη 

Μυριανθόπουλου. Μια κωμωδία από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με τη Μαριάννα Τουμασάτου και τον Αλέξανδρο 

Σταύρου. Το έργο πραγματεύεται τις συναντήσεις ενός διαζευγμένου ζευγαριού, στις οποίες προκύπτει το 

ζήτημα για το αν υπάρχει φιλία μετά το διαζύγιο. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.200 

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

6. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Υλικό Καποδίστριας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη από το Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας και σε συνεργασία με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και Κέρκυρας. Μία 

παράσταση που συνδυάζει τον ιστορικό στοχασμό με την προοπτική και το κοίταγμα στο μέλλον. Μία 

παράσταση που θέλει να προσεγγίσει και να κατανοήσει πώς ξεκινήσαμε σαν νέο Ελληνικό κράτος. Ποιος 

ήταν ο Άγιος της πολιτικής που επέδρασε καταλυτικά σε όλη την Ευρώπη και ποιες οι παρακαταθήκες του. 

Ερμηνεύουν ο Νίκος Ορφανός, η Χρυσάνθη Δούζη, ο Γιώργος Τσαπόγας, ο Γιάννης Μαργαρίτης, ο Ρένος 

Ρώτας κ.α. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 2.900 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

ΑΔΑ: ΩΧΔ17Λ7-1ΚΚ



 7

Για την υποστήριξη του φεστιβάλ και την άρτια διεξαγωγή των παραστάσεων, καθώς το Άλσος ανήκει στην 

Περιφέρεια Αττικής, απαιτούνται περαιτέρω δαπάνες οργάνωσης κι εκτέλεσης παραγωγής, φροντίδας του χώρου και 

υλικοτεχνικής υποστήριξη. Το συνολικό κόστος για την οργάνωση κι εκτέλεση παραγωγής του φεστιβάλ ανέρχεται 

στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και αφορά τη χωροταξία, τη φύλαξη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη μέριμνα 

εφαρμογής των μέτρων covid, την καθαριότητα του χώρου, τη διανομή ηλεκτρονικών εισιτηρίων στο κοινό (καθώς θα 

είναι αριθμημένες οι θέσεις λόγω περιορισμένου ποσοστού θεατών).   

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Στο θέατρο Άλσους του Δήμου Ηλιούπολης η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συδιοργανώσει δύο μουσικές 

συναυλίες. 

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Από το Tango έως τον Καζαντζίδη», με τη Ζωή Τηγανούρια. Η σπουδαία 

μουσικοσυνθέτης με ένα κουαρτέτο εγχόρδων παρουσιάζει  ένα πρωτότυπο project: Αφιέρωμα στην 

αδιαμφισβήτητα μεγαλύτερη φωνή του λαού και του αιώνα, τον Στέλιο Καζαντζίδη μέσα από ένα εξαίρετο 

μουσικό πάντρεμα   Λαϊκού τραγουδιού, Tango μελωδιών & Κλασσικής, πλαισιωμένη από ένα κουαρτέτο 

εγχόρδων που έχει ενορχηστρώσει η Λουΐζα Αντύπα, σύγχρονη ορχήστρα και έμπειρους  ερμηνευτές. Θα 

ακουστούν σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, διασκευασμένες συνθέσεις των κορυφαίων δημιουργών της 

χώρας μας που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης (Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκις, Σταμάτης 

Σπανουδάκης, Μάνος Λοΐζος, Βασίλης Τσιτσάνης, Χρήστος Νικολόπουλος, Απόστολος Καλδάρας, Θεόδωρος 

Δερβενιώτης, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Πυθαγόρας, Κώστας Βίρβος, κ.ά.) αλλά και των κολοσσών 

διεθνών συνθετών του Tango (Astor Piazzolla,  Mariano Mores,  Carlos Gardel, κ.α).  Στο ρεπερτόριο 

περιλαμβάνονται  γνωστές συνθέσεις της ίδιας της συνθέτιδος από την πολυετή δισκογραφία της μεταξύ 

των οποίων: “Γενοκτονία” για το οποίο η συνθέτης δέχθηκε συγχαρητήρια από τον πρώην Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κο Προκόπη Παυλόπουλο, όταν το ερμήνευσε ζωντανά σε εκδήλωση στο Προεδρικό 

Μέγαρο, καθώς και το επετειακό "Επανάσταση 1821-Ζήτω η Ελευθερία" που έγραψε για τα 200 χρόνια από 

την εθνική μας παλιγγενεσία.  Tο μουσικό   αυτό έργο έχει οπτικοποιηθεί από Έλληνες της Ομογένειας και 

τυγχάνει μεγάλη αποδοχής στον απανταχού Ελληνισμό.  

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο μεγάλος τραγουδοποιός με την ορχήστρα του έχει 

ετοιμάσει ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που θα συνεπάρει το κοινό και θα το ταξιδέψει σε μια βραδιά 

μοναδική. θα μας τραγουδήσει όλα όσα θέλουμε να ακούσουμε: τα ερωτικά του, τις επιτυχίες του, τα δικά 

του αγαπημένα, αλλά και φρέσκα τραγούδια από τον νέο του δίσκο «Αντίλαλος». Πάντα με τη μοναδική 

φωνή του, το έντονο συναίσθημα και την τρυφερή διάθεση του αιώνιου έφηβου. Μαζί του οι φωνές της 

Μαίρης Μπρόζη και του Απόστολου Μόσιου. 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό των 19.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», του Αλφρέντο Σανθόλ σε σκηνοθεσία Νικορέστη 

Χανιωτάκη. Μία φαντασμαγορική κωμωδία βασισμένη στη διένεξη δύο αδελφών που κληρονόμησαν το 
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ίδιο σπίτι. Οι συγκρούσεις και η επινοητικότητά τους θα οδηγήσει σε ….μπελάδες. Ερμηνεύουν οι 

ηθοποιοί Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ελένη Βαϊτσου, Αντώνης Κρόμπας, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης 

Ρούμπος, Αντιγόνη Ψυχράμη. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, , πλέον 

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

2. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα όνειρο 

τρελό…». Ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εμβληματικής στιχουργού, Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου η οποία ζώντας μία πολυτάραχη ζωή της σημάδεψε με το στιχουργικό της έργο και 

με τη βοήθεια μεγάλων συνθετών όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μανώλη Χιώτη, του Απόστολου 

Καλδάρα κ.α. κατάφερε να μείνει ανεξίτηλη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ως σήμερα. Σπουδαίοι 

τραγουδιστές, ηθοποιοί και μουσικοί, όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, η Ασπασία 

Στρατηγού, ο Βασίλης Πορφυράκης, η Στέλλα Καρύδα, η Επιστήμη Καμπούρογλου, η Βασιλική 

Γεωργικοπούλου, η Κασσάνδρα Μπαφαλούκου, η Βικτώρια Κολσουζιάν, ο Στέφανος Οικονόμου, η 

Στέλλα Σιραγάκη, η Έλενα Πελαγία, η Δώρα Βογιατζή, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, ο Δημήτρης 

Θεοχαράτος, ο Νίκος Χατζής, ο Βασίλης Γιαννάκης, ο Μάξιμος Γεωργόπουλος, η Ελένη Κεραμιδά, ο 

Δανιήλ Μάριανος, η Βασιλική Ντάμτσιου, ο Μάνος Μαλλιώρης, ο Νίκος Τουρτούνης κ.α. συμπράττουν 

επί σκηνής για το μοναδικό αυτό αφιέρωμα! Η σκηνοθεσία είναι του Στέφανου Οικονόμου και η 

μουσική επιμέλεια του Στέλιου Καρύδα. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», του Αλφρέντο Σανθόλ σε σκηνοθεσία 

Νικορέστη Χανιωτάκη. Μία φαντασμαγορική κωμωδία βασισμένη στη διένεξη δύο αδελφών που 

κληρονόμησαν το ίδιο σπίτι. Οι συγκρούσεις και η επινοητικότητά τους θα οδηγήσει σε ….μπελάδες. 

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ελένη Βαϊτσου, Αντώνης Κρόμπας, Δημήτρης 

Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Αντιγόνη Ψυχράμη. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

2. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – Μ’ ένα 

όνειρο τρελό…». Ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εμβληματικής 

στιχουργού, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου η οποία ζώντας μία πολυτάραχη ζωή της σημάδεψε με το 

στιχουργικό της έργο και με τη βοήθεια μεγάλων συνθετών όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, του 

Μανώλη Χιώτη, του Απόστολου Καλδάρα κ.α. κατάφερε να μείνει ανεξίτηλη στον καλλιτεχνικό 

κόσμο, ως σήμερα. Σπουδαίοι τραγουδιστές, ηθοποιοί και μουσικοί, όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου, 

ο Στέλιος Διονυσίου, η Ασπασία Στρατηγού, ο Βασίλης Πορφυράκης, η Στέλλα Καρύδα, η Επιστήμη 

Καμπούρογλου, η Βασιλική Γεωργικοπούλου, η Κασσάνδρα Μπαφαλούκου, η Βικτώρια Κολσουζιάν, 

ο Στέφανος Οικονόμου, η Στέλλα Σιραγάκη, η Έλενα Πελαγία, η Δώρα Βογιατζή, η Χριστίνα 

Κωνσταντινίδου, ο Δημήτρης Θεοχαράτος, ο Νίκος Χατζής, ο Βασίλης Γιαννάκης, ο Μάξιμος 
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Γεωργόπουλος, η Ελένη Κεραμιδά, ο Δανιήλ Μάριανος, η Βασιλική Ντάμτσιου, ο Μάνος Μαλλιώρης, 

ο Νίκος Τουρτούνης κ.α. συμπράττουν επί σκηνής για το μοναδικό αυτό αφιέρωμα! Η σκηνοθεσία 

είναι του Στέφανου Οικονόμου και η μουσική επιμέλεια του Στέλιου Καρύδα. Το συνολικό κόστος 

της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

           ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σοφολογιότατη», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη. 

Μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του Μολιέρου που θίγει κοινωνικά ζητήματα μέσα από το 

ψυχογράφημα των χαρακτήρων.  Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γωγώ Ατζολετάκη, Δέσποινα Τσολάκη, Πέτρος 

Αποστολόπουλος, Δημήτρης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Ελένη – Μαρία Καρακόλη, Σάββας 

Σουρμελίδης και η Έλλη Δαδήρα. 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. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κύριε Αττίκ …. Τελειώσαμε» με τον Πέτρο Αποστολόπουλο. Ένα έργο του 

βραβευμένου συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου. Ένας αλλιώτικος Αττίκ. Ανθρώπινος, ζεστός, 

ποιητής, αληθινός, μόνος! Ένας Αττίκ που προσπαθεί από παιδί να βρει την αυτογνωσία του και το δικό 

του δρόμο… Με τις αναμνήσεις στο πέρασμα των χρόνων να τον καταδιώκουν άλλοτε βασανιστικά και 

άλλοτε σαγηνευτικά. Αναμφίβολα ξαναζεί το παρελθόν του. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.600 

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

συντελεστών. 

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Η 

ένταση και το σασπένς που δημιουργεί η παράσταση παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ένα κορυφαίο θρίλερ, 

όπου ο θεατής οδηγείται σε μια ύπουλη ταύτιση με τον Κακό και τον Καλό ταυτόχρονα. Ερμηνεύουν ο 

Αργύρης Αγγέλου και η Αλεξάνδρα Πηλιχού. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, πλέον 

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

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Το νησί των σκλάβων», του Πιέρ Καρλέ ντε Σαμπλαίν ντε Μαριβώ, σε 

σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Ευφρόσυνο και ταυτόχρονα σκοτεινό, με ποικίλες προεκτάσεις, το 

έργο του κλασικού Γάλλου συγγραφέα Πιερ ντε Μαριβώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1725, αλλά 

παραμένει αμείωτα επίκαιρο. Δύο αριστοκράτες και οι υπηρέτες τους, ναυαγούν σ’ ένα νησί, σε ένα 

μυστήριο ουτοπικό περιβάλλον, που κατοικείται από εξεγερμένους σκλάβους της Αθήνας. Οι τέσσερις 

ναυαγοί, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με τον τοπικό νόμο που θέλει τους αφέντες να αλλάζουν 

ρόλους με τους σκλάβους τους. Το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι μοιάζει να έχει ευγενείς σκοπούς – τα 

αφεντικά θα αντιληφθούν βιωματικά τι σημαίνει άσκηση εξουσίας και οι σκλάβοι θα δοκιμαστούν ως 

αφέντες και θα κληθούν να δουν τι σημαίνει να έχεις την εξουσία στα δικά σου χέρια και πώς τη 

διαχειρίζεσαι. Οι αξίες της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας θα θριαμβεύσουν. Τα 

όρια ανάμεσα στο θέατρο και τη ζωή γίνονται δυσδιάκριτα. Ερμηνεύουν ο Στέφανος Μουαγκιέ, ο 

Παύλος Λουτσίδης, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, ο Τόλης Παπαδημητρίου, η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου. 
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Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. 

5. Μουσική συναυλία με τους πασίγνωστους ΟΝΙΡΑΜΑ, ένα όνομα που προέρχεται από … τα όνειρά μας! 

Οι μοναδικοί μουσικοί του ποπ – ροκ συγκροτήματος υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό και να το 

ταξιδέψουν με τις ξεχωριστές νότες του. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

 

Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη 

χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού. 

 

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 το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων, όπως μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις 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 291.700 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και ειδικότερα του 

ποσού των α) 98.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Διαδημοτικό Δίκτυο Βύρωνα-Δάφνης- Υμηττού για το 

φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων», β1) 58.100 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη διεξαγωγή των ως άνω παραστάσεων στο «Φεστιβάλ Θεάτρου» που θα πραγματοποιηθεί στο 

Αττικό Άλσος από την Περιφέρεια Αττικής το μήνα Σεπτέμβριο 2021 καθώς και β2) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη 
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διοργάνωση κι εκτέλεση παραγωγής του ¨Φεστιβάλ Θεάτρου¨ που θα πραγματοποιηθεί στο Αττικό Άλσος με 

αποκλειστικό διοργανωτή την Περιφέρεια Αττικής, γ) 29.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Δήμο Ηλιούπολης, δ) 24.000 €, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και δράσεων με το Δήμο Ζωγράφου, ε)  24.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Καισαριανής, και στ) 38.600€, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με το Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 

 

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 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 291.700 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και ειδικότερα του 

ποσού των α) 98.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Διαδημοτικό Δίκτυο Βύρωνα-Δάφνης- Υμηττού για το 

φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων», β1) 58.100 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη διεξαγωγή των ως άνω παραστάσεων στο «Φεστιβάλ Θεάτρου» που θα πραγματοποιηθεί στο 

Αττικό Άλσος από την Περιφέρεια Αττικής το μήνα Σεπτέμβριο 2021 καθώς και β2) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη 

διοργάνωση κι εκτέλεση παραγωγής του ¨Φεστιβάλ Θεάτρου¨ που θα πραγματοποιηθεί στο Αττικό Άλσος με 

αποκλειστικό διοργανωτή την Περιφέρεια Αττικής, γ) 29.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Δήμο Ηλιούπολης, δ) 24.000 €, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και δράσεων με το Δήμο Ζωγράφου, ε)  24.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Καισαριανής, και στ) 38.600€, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με το Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 

 

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, Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Ελένη Λυμπέρη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
  Αγγελοπούλου Μαρία 
  Αθανασίου Μάριος 
  Κατοπώδη Ζωή 
  Αλμπάνης Ευάγγελος 
  Αναστασοπούλου Στυλιανή   
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