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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. 43η 
 

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 9ο    

 
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 Δυτικού 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, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης Ρώμας) παίρνει  τον λόγο και 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 Δυτικού 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 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας είναι ένα από τα παλαιότερα δημοτικά φεστιβάλ της Αττικής που δίνει την 

ευκαιρία για ένα πολιτιστικό περίπατο στη Δυτική Αθήνα. Φέτος, η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να 

ενισχύσει τα πολιτιστικά δρώμενα του πολυετούς αυτού φεστιβάλ με τις κάτωθι παραστάσεις: 

1. Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό και τους μουσικούς του. Μια ξεχωριστή συναυλία 

με ακούσματα του σπουδαίου τραγουδοποιού που θα συνεπάρουν και θα ταξιδέψουν το κοινό. Το 

κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Το σπίτι με τα φίδια», του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία 

Ελένης Σκότη, εμπνευσμένο από το έργο Τραχίνιες του Σοφοκλή. Πρόκειται Το έργο θα 

παρουσιαστεί και στο φεστιβάλ Αθηνών στη Μικρή Επίδαυρο για δύο παραστάσεις. Ερμηνεύουν 

οι ηθοποιοί Αλεξία Καλτσίκη, αριέττα Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου, Μάρω Παπαδοπούλου, 

Μιχάλης Ταμπακάκης, Ηρώ Πεκτέση και αλέξανδρος Μανωλίδης. Το κόστος της παράστασης 

ανέρχεται στο ποσό των 9.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

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

σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα. Μια κωμωδία εμπνευσμένη από έναν παλιό ινδικό μύθο για την 

υπομονή και τη μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Παίζουν οι ηθοποιοί Σπύρος 
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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. 

2. Μουσική συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα, έναν αδιαμφισβήτητα κορυφαίο τραγουδιστή της 

γενιάς του. Αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με λαϊκές επιτυχίες. Το συνολικό 

κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 11.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΝΤΕ 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 βαρύνει τον  ΚΑΕ 0844 του Δυτικού 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. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

1. 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. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα» με τη Λένα Αλκαίου, το Δημήτρη 

Κανέλλο και την Ελένη Ροδά. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Γιώργο Ζαμπέτα, του οποίου 

τα τραγούδια έχουν εμπνεύσει και συντροφεύσει πλήθος κόσμου. Αγαπημένα τραγούδια 

ερμνηνευμένα από την κλασική σύγχρονη ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου, την εμβληματική 

ερμηνεύτρια του Γιώργου Ζαμπέτα Ελένη Ροδά και τον εξαιρετικό νέο ερμηνευτή Δημήτρη 

Κανέλλο. Ιδιαίτερο σημείο της συναυλίας είναι η συμμετοχή ορχήστρας έξι μπουζουκιών με 

κορυφαίους τον Νίκο Καστανιά και τον Κοσμά Κοκκόλη, αλλά και νέων παιδιών 

αποδεικνύοντας ότι η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα έχει αγγίξει και ενώσει όλες τις γενιές. 

Μαζί τους πενταμελής ορχήστρα μουσικών. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 

10.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

3. Μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού και την ορχήστρα της. Η Μαρία 

Αναματερού, μας προσκαλεί για άλλη μια χρονιά σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία γεμάτη 

από ήχους ψυχής, σε ένα μυστικό συναπάντημα τραγουδιών αγαπημένων αλλά και 

συνθέσεων προσωπικών, ανοίγοντας παράθυρα με θέα στις γειτονιές της Ελλάδας και του 

κόσμου...  

Μια ομάδα αγαπημένων και καταξιωμένων συνεργατών με επικεφαλής τον Θεολόγο Μιχελλή, 

τιμούν με την παρουσία τους το εγχείρημα και το απογειώνουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα 

πως ο πολιτισμός γεννιέται και μέσα από τις στάχτες του...  

Ερμηνεία-δραματοποιημένος Λόγος- Σύλληψη, η Μαρία Αναματερού, στο βιολί και στη 

μουσική επιμέλεια ο Θεολόγος Μιχαλλής, στην κιθάρα – λάουτο ο Αλέξανδρος 

Καψοκαββάδης, στο κόντρα μπάσο ο Θεόδωρος Κουέλης και στο κανονάκι ο Στέφανος 

Δορμπαράκης. 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. 

 

                ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
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1. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Η Ρόζα μου», βασισμένη σε συνεντεύξεις της Ρόζα 

Εσκενάζυ και διανθισμένη με μικρασιατικά και λαϊκά τραγούδια της εποχής, σε 

σκηνοθεσία Νικολέτας Βλαβιανού και Θ. Σιδέρη. Η Ρόζα Εσκενάζυ είναι από τις πρώτες 

γυναίκες στο «πάλκο» που διεκδίκησαν με την αυτονομία τους και συγκρότησαν με τη ζωή 

τους το «μύθο της ρεμπέτισσας». Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Σπύρος 

Μπιμπίλας, Έλενα Φαληρέα, Αντώνης Βαρθαλίτης, Εστέλλα Κοπάνου, Άντα Κούγια και 

Βασίλης Ζιάκας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Μουσική Συναυλία με τίτλο «Δειλινά αξέχαστα» με τον Κώστα Καραφώτη, τη Τζωρτζίνα 

Νικάκη και τη Δήμητρα Σταθοπούλου. Μία επετειακή συναυλία αφιερωμένη στα 100 

χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Χιώτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγάλες 

επιτυχίες του πολυγραφότατου λαϊκού τραγουδοποιού που έχει συνθέσει περισσότερα 

από 1.500 τραγούδια κι έχει ταξιδέψει τον ελληνικό ήχο στα πέρατα της γης. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 

     ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

       Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διοργανώνει αυτή τη χρονιά ένα αφιέρωμα στη σπουδαία Βίκυ Μοσχολιού, ο 

οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2021. Σκοπός είναι να θεσπιστεί ένα Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Λαϊκού Τραγουδιού, σε συνεργασία με μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, αφιερωμένο στη μεγάλη λαϊκή 

τραγουδίστρια Βίκυ Μοσχολιού, φέροντας παράλληλα το όνομά της. Η Βίκυ Μοσχολιού έζησε και 

μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις όπως διαγωνισμό λαϊκού τραγουδιού 

και κορυφώνεται με μία μεγάλη εκδήλωση  - τραγούδι- αφιερωμένη στην μνήμη της σπουδαίας 

ερμηνεύτριας. Η Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει την εκδήλωση, συμμετέχοντας με το 

ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν και 

αφορά διοργάνωση της εκδήλωσης, αμοιβές καλλιτεχνών κι έξοδα τεχνικού εξοπλισμού που πιθανόν 

προκύψουν. 

 

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 
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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 87.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού 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 πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο 

Πετρούπολης, β) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Περιστερίου, γ) 21.000 €, πλέον 

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

εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αιγάλεω, δ) 13.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

το Δήμο Χαϊδαρίου και ε) 15.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αγίας Βαρβάρας. 

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: 
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Στο Δήμο Χαϊδαρίου δε θα διεξαχθεί η παράσταση με τίτλο «Η Ρόζα μου», αλλά σε αντικατάσταση 
αυτής η παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση, με το ίδιο ακριβώς κόστος, ήτοι 4.500 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
 
 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 87.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού 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 τον Παντελή Θαλασσινό και 2) 

θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το σπίτι με τα φίδια», με το Δήμο Πετρούπολης, ποσό που αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών β) 16.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 

όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Δεν ακούω, δε βλέπω, δε 

μιλάω» και 2) μουσικής συναυλίας με τον Κώστα Μακεδόνα, με το Δήμο Περιστερίου, ποσό που αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών καθώς και β1) 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 το Δήμο Περιστερίου και άλλους 

πέντε 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, γ) 21.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) μουσικής συναυλίας με τίτλο «Αφιέρωμα 

στο Γιώργο Ζαμπέτα» με τη Λένα Αλκαίου, το Δημήτρη Κανέλλο και την Ελένη Ροδά, θεατρικής 

παράστασης με τίτλο «Μαζί δεν κάνουμε» και 3) Μουσικοθεατρικής παράστασης με την Μαρία 

Αναματερού και την ορχήστρα της, με το Δήμο Αιγάλεω, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών, δ) 13.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση 1) Μουσικής συναυλίας με τίτλο «Δειλινά Αξέχαστα», με τον Κώστα Καραφώτη, τη 

Τζωρτζίνα Νικάκη και τη Δήμητρα Σταθοπούλου και 2) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο Μικρός 

Πρίγκιπας», με το Δήμο Χαϊδαρίου, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών και ε) 

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

μουσικού αφιερώματος στη σπουδαία Βίκυ Μοσχολιού με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ποσό που αφορά 
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δαπάνες διοργάνωσης της εκδήλωσης, αμοιβές καλλιτεχνών κι έξοδα τεχνικού εξοπλισμού που πιθανόν 

προκύψουν. 

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. 
 
 

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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