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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 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 42η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη 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: 
368102/11-05-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 11-05-2021. 
 

Θέμα 8ο    

 
Αίτημα για συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, στην 6η Συνεδρίαση της  «Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Περιφερειακού Συμβουλίου της 13.05.2021, 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 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.: 
 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
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Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος, 
Αθανασίου Μάριος, Αλμάνης Ευάγγελος.   
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Κουτσογιαννόπουλος  
Θεόδωρος, κ Βασιλοπούλου Ελένη, κ Λυμπέρη Ελένη. 
 
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» 
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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) 

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, 
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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 του Νοτίου 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:  

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάθε χρόνο διοργανώνει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιωνικές Γιορτές», το 

οποίο απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών και περιλαμβάνει θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Η 

Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να συνδιοργανώσει με το Δήμο Νέας Σμύρνης τις κάτωθι μουσικές 

εκδηλώσεις: 

1. Μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη ορχήστρα της. Η τραγουδίστρια με τη μοναδική φωνή, 

πλαισιώνεται από δύο εξαίρετες φωνές, του Βασίλη Προδρόμου και της Χριστιάνας Γαλιάτσου για 

ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πρόγραμμα, ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής. Την επιμέλεια έχει ο 

Στέλιος Φωτιάδης, με αγαπημένα τραγούδια λαϊκά, έντεχνα, παραδοσιακά, σμυρναίικα καθώς και 

τις επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας που διακρίνεται για τη γνησιότητα, τη ζεστασιά και την 

αυθεντική ψυχαγωγία που χαρίζει στο κοινό της. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 

11.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Χρήστο Θηβαίο, τον τρυφερό Άμλετ της Σελήνης του ελληνικού 

τραγουδιού που ερμηνεύει δικά του τραγούδια, ακούσματα των αδελφών Κατσιμίχα και άλλων 

συνθετών αλλά και με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο. Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

      ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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Μουσική συναυλία με τίτλο « Ο Λυρικός και Λαϊκός Μίκης Θεοδωράκης». Μετά, την ιστορική συναυλία  

στο  Καλλιμάρμαρο ''Όλη η Ελλάδα για το Μίκη'', με 1000 χορωδούς το 2017, ο διακεκριμένος επτανήσιος  

μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης έγραψε το έργο του Αρ.2 για Λυρικούς και λαϊκούς Σολίστ και συμφωνική 

ορχήστρα με τίτλο «Ο ΛΥΡΙΚΟΣ & ΛΑΙΚΟΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ με Συμφωνικό τρόπο».                                                                     

 Το έργο  παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος σε μορφή κοντσέρτου-ρεσιτάλ, μία μαγική συνάντηση του 

μαέστρου μας στο πιάνο,  με τον κορυφαίο σολίστ του μπουζουκιού και συνθέτη Δημήτρη Λίβανο.                                                                              

Η συναυλία περιλαμβάνει 30 μεγάλα τραγούδια απ' τους σπουδαιότερους ποιητικούς κύκλους Ελλήνων 

ποιητών και στιχουργών που έχει μελοποιήσει ο μεγάλος μας συνθέτης  και ενώνει το λυρικό και το λαϊκό 

ύφος με ένα μοναδικό τρόπο  σε ενορχήστρωση και επεξεργασία του Π. Μπαρμπάτη, το έργο του οποίου 

έχει εξυμνήσει ο ίδιος ο Μ. Θεοδωράκης.  

Πρόκειται για μία αυτοβιογραφική  σκηνοθετημένη  συναυλία, με ιστορικές αναφορές από το  διάβα της 

ζωής του  Μίκη μας αλλά και  απ' τους αγώνες του για δημοκρατία και ελευθερία. Στο κλίμα αυτό θα μας  

μεταφέρει ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου που θα  μας  τιμήσει με την συμμετοχή του. Λυρικοί 

ερμηνευτές: Κάτια Πάσχου (σοπράνο), Ελένη Δάβου (μέτζο σοπράνο), Αντώνης Κορωναίος 

(τενόρος), Γιάννης Καρυτινός (Φιλική Συμμετοχή ), Λαϊκός ερμηνευτής: Γεράσιμος Ανδρεάτος, 

Σολίστ, μπουζούκι: Δημήτρης Λιβανός (συνθέτης), Πιάνο : Παναγής Μπαρμπάτης. Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

           ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Μουσική Συναυλία με την Άννα Βίσση και τους μουσικούς της, , σε μία μοναδική βραδιά όπου η 

πολυβραβευμένη τραγουδίστρια θα προσφέρει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Το κόστος της συναυλίας 

ανέρχεται στο ποσό των 17.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

        ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τον Πάνο Κατσιμίχα. Ο Πάνος Κατσιμίχας, μας ξανασυναντά αυτό το 

καλοκαίρι μαζί με τον Δημήτρη Καρρά  όπου αφήνουν το «κέντρο και τις συνοικίες» και συνεχίζουν 

τις… μουσικές βόλτες σε όλη την Ελλάδα. Από τα «Ζεστά Ποτά» που άνοιξαν νέους δρόμους για το 

ελληνικό τραγούδι,  δημιουργώντας  μουσικές μνήμες έως σήμερα… Ρόκ ήχοι, μπαλάντες, λαϊκό 

και παράδοση… από δυο τραγουδοποιούς που ενώνονται κάτω από κοινά μηνύματα, κοινή 

αλήθεια και ψυχή, με τρόπο που μόνο τα ίδια τα τραγούδια, μπορούν να εξηγήσουν. Η Ρίτα και ο 

Φάνης συναντούν τον Δημήτρη Καρρά, έναν τραγουδοποιό της νέας γενιάς με σημαντική 

δισκογραφία και πολλές προσωπικές επιτυχίες. Μια μουσική αφήγηση… μια μελωδική αναδρομή, 

με λόγια και μουσικές που έχουν γράψει την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το κόστος της 
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συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Χρήστο Θηβαίο, τον τρυφερό Άμλετ της Σελήνης του ελληνικού 

τραγουδιού που ερμηνεύει δικά του τραγούδια, ακούσματα των αδελφών Κατσιμίχα και άλλων 

συνθετών αλλά και με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο. Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

       ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Μουσική συναυλία με την Ελένη Βιτάλη, μία από τις πιο σπουδαίες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, 

με περισσότερα από πενήντα χρόνια ιστορίας στο ελληνικό τραγούδι, δημιουργός διαχρονικών 

τραγουδιών και εξαιρετική ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας. Ερμηνεύει με σε 

μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους της Ελένης Φωτάκη και με νέα τραγούδια με τον Σταμάτη Κραουνάκη 

συνεχίζει τις εμφανίσεις της παρέα με τους δυναμικούς και ανατρεπτικούς ΤΖΟΥΜ στις ενορχηστρώσεις!!! 

Το συνολικό κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 11.400 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

       ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μήδεια», του Δημήτρη Ζούγκου. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

σπουδαίοι συγγραφείς όπως ο Σένεκας και ο Ανουίγ καθώς και πολλοί άλλοι αποπειράθηκαν να 

εξιστορήσουν την τραγωδία της Μήδειας, ίσως γιατί ο Ευριπίδης με τον τρόπο του δημιούργησε έναν από 

τους πιο σημαντικούς διαχρονικούς μύθους. Η παρούσα Μήδεια έρχεται σε άμεση σύνδεση με την 

αρχαιότερη. Το έργο γραμμένο εξ’ ολοκλήρου σε μέτρο τροχαϊκό, ακολουθεί τα βήματα του Ευριπίδη, ενώ 

συγχρόνως γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στον αρχαίο κόσμο και τις συνήθειες του με τον παρόντα. 

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ζέτα Δούκα και Μαρόσυκα Παναγιωτοπούλου. Το κόστος της παράστασης 

ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

FILM FOOD FESTIVAL (2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας) 
 
Το φεστιβάλ επρόκειτο να παρουσιαστεί για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι στου τρεις Δήμους του 

Νοτίου Τομέα, το Δήμο Νέας Σμύρνης, το Δήμος Αργυρούπολης και το Δήμο Αλίμου. Κατά τις 

προετοιμασίες και τη δημοσιοποίηση του προγράμματος υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό καθώς 

πρόκειται για ένα νέο πρωτότυπο φεστιβάλ που συνδυάζει μαγειρική, γεύση και ταινίες. Τον περασμένο 

Σεπτέμβριο, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν, το φεστιβάλ έγινε διαδικτυακά.  

ΑΔΑ: 6Θ0Ι7Λ7-4ΙΚ



 7

 Φέτος το φεστιβάλ θα γίνει τον Ιούλιο του 2021 και ειδικότερα στις 16,17 και 18 Ιουλίου στο θερινό 

σινεμά cine Άλιμος του Δήμου Αλίμου. Κάτοικοι και επισκέπτες, παράλληλα με τις ταινίες, θα έχουν την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές ή και πιο gourmet συνταγές, και πιάτα, καθώς και να 

συμμετάσχουν σε κληρώσεις δώρων. Στόχος του φεστιβάλ είναι να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας και να υποστηριχθεί την τοπική 

κοινότητα, ώστε να αξιοποιήσει τη γαστρονομία ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Ο παραπάνω στόχος έχει μεγαλύτερη σημασία σε μία περίοδο ιδιαίτερα 

δύσκολη για την εστίαση στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών ταινιών θα απαρτίζεται από τρεις (3) ταινίες. Οι ταινίες θα 

παρουσιάζονται από έναν ηθοποιό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση μεταξύ του 

παρουσιαστή και ενός chef. Θα ακολουθεί μαγειρική με συνταγή από την χώρα της ταινίας που 

προβλήθηκε. Το κοινό θα παρακολουθεί την εκτέλεση της συνταγής από την οθόνη προβολής. Όταν 

ολοκληρώνεται η μαγειρική θα ακολουθεί η διανομή του φαγητού στις θέσεις των θεατών. Για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ κινηματογράφου στο οποίο οι προβολές θα γίνουν σε 

οθόνη LED 7 μέτρων, που θα έχει τοποθετηθεί εκείνο το τριήμερο στον χώρο του κινηματογράφου. 

Φέτος, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να στηρίξει το φεστιβάλ με το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ,  

ποσό που αφορά δαπάνες συνδιοργάνωσης του φεστιβάλ και  δαπάνες υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

ενοικίασης εξοπλισμού.   

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πρόκειται για ένα μη διαγωνιστικό φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες που σκοπό έχει την 

προώθηση της τέχνης του θεάτρου και ιδιαίτερα του Ερασιτεχνικού, το οποίο αποτελεί την πιο αγνή μορφή 

ένδειξης αγάπης για το θέατρο. Το ερασιτεχνικό θέατρο είναι πηγή ζωής και απευθύνεται σε όλες της 

ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, δεν αποκλείει άτομα, αλλά αντίθετα δίνει τη 

δυνατότητα συμμετοχής κι επιφυλάσσει για όλους ευχάριστες και χρήσιμες εμπειρίες. 

Το θέατρο αποτελεί άξονα πάνω στον οποίο μπορούμε να εμβαθύνουμε πάνω στα εμπνευσμένα κείμενα, 

να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα, να ανακαλύπτουμε καινούργια και κυρίως να δημιουργούμε. 

Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου πραγματοποιείται τα τελευταία δεκατρία έτη και η Περιφέρεια 

προσφέρει την υποστήριξή της από το έτος 2016. 

Φέτος συμμετέχουν στο Φεστιβάλ δημοτικά ερασιτεχνικά σχήματα από έξι Δήμους της Αττικής και 

ειδικότερα από τους Δήμους: Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου -Ταύρου, Διονύσου, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη – 

Ρέντη, Περιστερίου και Αγίας Παρασκευής. Συνολικά τα θεατρικά σχήματα που θα συμμετάσχουν είναι 

εννέα και οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν την 1/07/2021 έως τέλη Σεπτεμβρίου. 

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει το φεστιβάλ με τους ως άνω Δήμους με το συνολικό 

ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα 
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βαρύνει τον  ΚΑΕ 0844 του Νοτίου Τομέα Αθηνών του προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας 

Αττικής (και το υπόλοιπο ποσό των 13.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 των άλλων, 

αντιστοίχως, Περιφερειακών Ενοτήτων). Η δαπάνη αφορά τη μεταφορά σκηνικών και κοστουμιών, καθώς 

και της φόρτωσης κι εκφόρτωσής τους, για τις ανάγκες όλων των παραστάσεων του Φεστιβάλ σε όλους 

τους συμμετέχοντες Δήμους με μεταφορική εταιρεία που θα διαθέτει με καρότσα κλειστού τύπου με 

χωρητικότητα τουλάχιστον 30 κυβικών μέτρων, καθώς και το ανάλογο προσωπικό φόρτωσης κι 

εκφόρτωσης των σκηνικών και των σκηνικών αντικειμένων. 

 
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. 

 

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 99.700 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με 

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
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ανωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 17.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Νέας 

Σμύρνης, β) 8.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αργυρούπολης -Ελληνικό, γ) 17.800 €, 

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

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Γλυφάδας, δ) 15.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

δράσεων με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, ε) 11.400€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αγίου 

Δημητρίου, στ) 6.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αλίμου, ζ) 3.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση του 14ου διαδημοτικού 

ερασιτεχνικού θεάτρου Δήμων της Αττικής και η) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη συνδιοργάνωση του 2ου 

διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας (film food festival) 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κος Χαράλαμπος Ρασσιάς 
(Χάρης Ρώμας) παίρνει το λόγο κι ενημερώνει τα μέλη για την τροποποίηση της εισήγησης ως 
προς το εξής σημείο: 
Η Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μήδεια», του Δημήτρη Ζούγκου, με τη Ζέτα Δούκα και Μαρόσυκα 
Παναγιωτοπούλου που προτάθηκε να διεξαχθεί στο Δήμο Αλίμου, προτείνεται να διεξαχθεί στο Δήμο 
Καλλιθέας, με το ίδιο ακριβώς κόστος, ήτοι  στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Στο Δήμο Αλίμου θα διεξαχθεί το FILM 
FOOD FESTIVAL (2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας), την 16η, 17η και 18η Ιουλίου 
στο θερινό σινεμά cine Άλιμος. 
 
 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 99.700 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με 

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

ανωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 17.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) μουσικής συναυλίας με τη Γλυκερία και 2) μουσικής 

συναυλίας με το Χρήστο Θηβαίο, με το Δήμο Νέας Σμύρνης, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών, β) 8.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
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συνδιοργάνωση μουσικής συναυλίας με τίτλο « Ο Λυρικός και Λαϊκός Μίκης Θεοδωράκης» με το Δήμο 

Αργυρούπολης -Ελληνικού, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, γ) 17.800 €, πλέον 

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

συναυλίας με την Άννα Βίσση, με το Δήμο Γλυφάδας, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών, δ) 15.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση 1) μουσικής συναυλίας με το Χρήστο Θηβαίο και 2)μουσικής συναυλίας με το Πάνο 

Κατσιμίχα, με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών ε) 

11.400€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 

μουσικής συναυλίας με την Ελένη Βιτάλη, με το Δήμο Αγίου Δημητρίου, ποσό που αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών, στ) 6.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο «Μήδεια» με τη Ζέτα Δούκα κ.α., με 

το Δήμο Καλλιθέας, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, ζ) 3.500 €, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση του 14ου διαδημοτικού 

φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου Δήμων της Αττικής. Η συνδιοργάνωση θα γίνει με τους Δήμους Αγίου 

Δημητρίου και Μοσχάτου- Ταύρου και άλλους τέσσερις Δήμους της Αττικής. Συνολικά η Περιφέρεια 

Αττικής θα συμμετέχει στο φεστιβάλ με το ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ποσό που αφορά  τη 

μεταφορά σκηνικών και κοστουμιών, καθώς και της φόρτωσης κι εκφόρτωσής τους, για τις ανάγκες όλων 

των παραστάσεων του Φεστιβάλ σε όλους τους συμμετέχοντες Δήμους με μεταφορική εταιρεία που θα 

διαθέτει με καρότσα κλειστού τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 30 κυβικών μέτρων, καθώς και το 

ανάλογο προσωπικό φόρτωσης κι εκφόρτωσης των σκηνικών και των σκηνικών αντικειμένων και η) 20.000 

€, πλέον Φ.Π.Α. για τη συνδιοργάνωση του 2ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας (film 

food festival) με το Δήμο Αλίμου και αφορά δαπάνες συνδιοργάνωσης του φεστιβάλ (οργάνωση κι 

εκτέλεση παραγωγής) και  δαπάνες υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενοικίασης εξοπλισμού . 

 

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. 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 

της Περιφέρειας Αττικής.  

 
Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Αλμπάνης Ευάγγελος ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
 Αγγελόπουλος Γεώργιος  
 Αθανασίου Μάριος 
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