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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. 44η 
 

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 10ο    

 
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 Δυτικής Αττικής  
 
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 Δυτικής Αττικής 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 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ο Δήμος Ελευσίνας οργανώνει κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις στο γνωστό χώρο του Παλαιού 

Ελαιουργείου. Φέτος, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει θεατρικές παραστάσεις που θα 

γίνουν τον Ιούλιο του 2021 (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, διαφορετικά σε μεταγενέστερο χρόνο) στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θεάτρου», ένα ιδιαίτερο “φεστιβάλ θεάτρου” που πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, λαμβάνοντας εξαίρετες 

κριτικές. Για τις Ημέρες Θεάτρου η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει με το Δήμο Ελευσίνας τις 

κάτωθι παραστάσεις: 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου. «Ένα 

σκονισμένο τοπίο. Ένας ρημαγμένος λαός μετά από έναν ανελέητο εμφύλιο. Οι αξίες βρίσκονται 

υπό δοκιμασία. Ο νέος κυβερνήτης θα πάρει μια απόφαση τραγική. Να μην θάψει τον εισβολέα 

που όμως είναι συγγενής του. Όλος ο λαός σιωπά για την απόφαση του. Εκτός από έναν. Την 

Αντιγόνη. Αυτή θα κάνει αυτό που το εθιμικό δίκαιο απαιτεί και θα θάψει τον αδερφό της. Μια 

τιτάνια μάχη μεταξύ Κρέοντα και Αντιγόνης ξεκινά. Μια μάχη που αντηχεί μες στους αιώνες μέχρι 

και σήμερα. Το εμβληματικό έργο του Σοφοκλή προβληματίζει ως τις μέρες μας για το αν το νόμιμο 

είναι και δίκαιο. Οι συνέπειες για τους ήρωες θα είναι ολέθριες αλλά και βαθιά λυτρωτικές. 

Παίζουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Ήμελλος, Θανάσης Δόβρης, Ελένη Μπούκλη, Νεφέλη Κουρή, 

Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Πάνος Καμμένος, Ουσίκ Χανικιάν, Μαριάμ Ρουχάτζε, Εύα 

Φρακτοπούλου, Τάσος Δέδες  και άλλοι συντελεστές. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο 
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ποσό των 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Λουκής Λάρας» 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.  

3. 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. 

4. Θεατρική και μουσική παράσταση με τίτλο «Το χρονικό Δέκα Ημερών- Αϊβαλί 1922» της Αγάπης 

Μολυβιάτη – Βενέζη, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, σε σκηνοθεσία Μάνιας 

Παπαδημητρίου με τους Αγγελική Καρυστινού και Βαγγέλη Ψωμά και μουσική Ηρώ Σαϊα.  

Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που έζησε η αδελφή του Ηλία Βενέζη, του μεγάλου συγγραφέα, 

η οποία για να σώσει τον αδελφό της παραμένει στο Αϊβαλί μέρες μετά την κατάληψή του από 

τους Τούρκους και βγαίνει στο δρόμο μέσα από τη φωτιά για να τον ψάξει. Επί τρεις μέρες η 

Αγάπη αντικρίζει μόνο θάνατο, ώσπου έρχεται η στιγμή να πέσει λιπόθυμη σχεδόν να στα χέρια 

του «αγγέλου» που έμελλε να τη σώσει αλλά και να εισηγηθεί προστασία για τον αδερφό της, ο 

οποίος συγκαταλεγόταν ανάμεσα σε 3.000 κρατούμενους νέους, από τους οποίους μόνο 24 

διασώθηκαν.  

Η παράσταση είναι βασισμένη στο μονόλογο της συγγραφέος καθώς και σε κάποια κείμενα του 

Ηλία Βενέζη. Παράλληλα θα αναπτυχθεί μουσική σύνθεση που έχει γραφτεί ειδικά για την 

παράσταση από τη Μαρίνα Χρονοπούλου, πιανίστα, ερμηνεύτρια και συνθέτρια, η οποία θα παίζει 

ζωντανά. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.175 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

5. 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 ηρωϊδα διαφαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου: ο χαμός των αγαπημένων 

προσώπων, ο ξεριζωμός, η σκλαβιά και η αλαζονεία των νικητών. Το συνολικό κόστος της 
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παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

6. Θεατρική παράσταση/χοροθεατρική, με τίτλο “Mind the Gap”, από την ομάδα σύγχρονου χορού  

DAGIPOLI DANCE Co (Συμπεριληπτική ομάδα ΑμεΑ και μη), ο πυρήνας της οποίας αποτελείται από 

άτομα με αναπηρία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Χρηστάκη, μουσική Κώστα Λειβαδά και τους 

ηθοποιούς-χορευτές Ειρήνη Μαυροματάκη, Φαίη Μάλαμα, Κλητώ Τσιγκρή, Κατερίνα 

Αλεξοπούλου, Φανή Παρλή, Σωτήρη Ταχτσόγλου, Mario – Sergio Bushi και Γιώργο Χρηστάκη. 

Συμμετέχουν και ερμηνεύουν ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Αναστάσης Κολοβός. Όλο αυτό το 

εγχείρημα αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως αν υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία και 

υποδομές, προσαρμοσμένα στα λειτουργικά γνωρίσματα του κάθε ένα/μιας, αποδοχή της 

διαφορετικότητας του κάθε ένα/μιας και ισότιμη συνεργασία ανάμεσα στα ανάπηρα και μη 

ανάπηρα σώματα, τότε όλοι μπορούν να λειτουργούν αρμονικά και να παράγουν θαυμαστά 

αποτελέσματα. Μια καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση που προάγει την συμπεριληπτικότητα 

και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Ένα έργο που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που 

διαπαιδαγωγεί, που έχει στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, την 

αποδοχή της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.  Η 

ομάδα δίνει χώρο και απευθύνεται σε όλους, όλες και όλα. 

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

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

7. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη και 

με τον Τάσο Σωτηράκη. Πρόκειται ένα έργο εμπνευσμένο από τις προσωπικές στιγμές, την πορεία 

και τη ζωή του λαϊκού ηγέτη της Αντίστασης που πέρασε στην «αθανασία». Το κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 2.600 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

8. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Παλαιστές», του Στρατή Καρρά σε σκηνοθεσία Παντελή 

Παπαδόπουλου. Πρόκειται για ένα «ξεχασμένο» αριστούργημα με διεθνή καριέρα παραστάσεων 

σε πολλές χώρες του εξωτερικού που πραγματεύεται με μοναδικό και καταλυτικό τρόπο το 

διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου μπροστά στην Εξουσία και την Ελευθερία. Παίζουν οι 

ηθοποιοί Μαίρη Ραζή, Κωνσταντίνα Κουτουλάκη, Κοραλία Τσόγκα, Σωτήρης Τσόγκας, Αντώνης 

Πάλλης, Αντώνης Ζιώγας και Υάκινθος Μάϊνας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

9. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γέρος του Μοριά» του Αλμπέρτο Εσκενάζη σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Καλατζόπουλου. Ο Κολοκοτρώνης ξεδιπλώνει τη ζωή του στον Τσερτσέτη για να γράψει την 

αυτοβιογραφία του. Με φοβερές εντάσεις μιλάει για όλη την πορεία της ζωής του αλλά και για όλα 

τα γεγονότα που σημάδεψαν την επανάσταση. Πρόκειται για ένα έργο για όλες τις ηλικίες. Παίζουν 

οι ηθοποιοί Αλμπέρτο Εσκενάζη και Γιώργος Τριανταφύλλου. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται 
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στο ποσό των 2.900 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές.  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Δήμο Μεγαρέων τις κάτωθι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για το καλοκαίρι 2021. 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δον Καμίλο», του Σωτήρη Πατατζή, σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Ματαράγκα. Μία κωμωδία- σάτιρα του πολιτισκού φανατισμού, εμπνευσμένη από τα 

ευθυμογραφήματα του Ιταλού συγγραφέα Ζοβάνι Γκουαρέσκι. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ελένη 

Φιλίνη, Σταμάτης Τζελέπης, Γιάννης Κρητικός, Πέτρος Ξεκούκης, Ρέα Τουτουντζή κ.α. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ – 

Εξυπερύ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση. Ο ηθοποιός μοιράζεται 

με τα παιδιά την πιο όμορφη και ευαίσθητη ιστορία που έχει γραφτεί έως σήμερα. Μια 

ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τις θυσίες, την αλήθεια και τις ανθρώπινες αξίες. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου. «Ένα 

σκονισμένο τοπίο. Ένας ρημαγμένος λαός μετά από έναν ανελέητο εμφύλιο. Οι αξίες 

βρίσκονται υπό δοκιμασία. Ο νέος κυβερνήτης θα πάρει μια απόφαση τραγική. Να μην θάψει 

τον εισβολέα που όμως είναι συγγενής του. Όλος ο λαός σιωπά για την απόφαση του. Εκτός 

από έναν. Την Αντιγόνη. Αυτή θα κάνει αυτό που το εθιμικό δίκαιο απαιτεί και θα θάψει τον 

αδερφό της. Μια τιτάνια μάχη μεταξύ Κρέοντα και Αντιγόνης ξεκινά. Μια μάχη που αντηχεί μες 

στους αιώνες μέχρι και σήμερα. Το εμβληματικό έργο του Σοφοκλή προβληματίζει ως τις μέρες 

μας για το αν το νόμιμο είναι και δίκαιο. Οι συνέπειες για τους ήρωες θα είναι ολέθριες αλλά 

και βαθιά λυτρωτικές. Παίζουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Ήμελλος, Θανάσης Δόβρης, Ελένη 

Μπούκλη, Νεφέλη Κουρή, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Πάνος Καμμένος, Ουσίκ Χανικιάν, 

Μαριάμ Ρουχάτζε, Εύα Φρακτοπούλου, Τάσος Δέδες  και άλλοι συντελεστές. Το κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

4. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη. Μία συναυλία γεμάτο κέφι και ζωντάνια από το 

διάσημο τραγουδιστή που θα συνεπάρει το κοινό με την απίστευτη ζωντάνια του, μαζί με μία 

ομάδα πέντε μουσικών. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  
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5. Μουσική συναυλία με το Φάνη Μπαρμπούνη και την ορχήστρα του. Τα τραγούδια που θα 

ακουστούν εμπεριέχουν κομμάτια της προσωπικής του δισκογραφίας, του έντεχνο 

τραγουδιού, του έντεχνο τραγουδιού με στοιχεία Κρήτης και κάποια νησιώτικα τραγούδια. Το 

κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

1. 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. 

2. 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 ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
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1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δον Καμίλο», του Σωτήρη Πατατζή, σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Ματαράγκα. Μία κωμωδία- σάτιρα του πολιτισκού φανατισμού, εμπνευσμένη από τα 

ευθυμογραφήματα του Ιταλού συγγραφέα Ζοβάνι Γκουαρέσκι. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Ελένη 

Φιλίνη, Σταμάτης Τζελέπης, Γιάννης Κρητικός, Πέτρος Ξεκούκης, Ρέα Τουτουντζή κ.α. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση. Ο ηθοποιός μοιράζεται με τα παιδιά την 

πιο όμορφη και ευαίσθητη ιστορία που έχει γραφτεί έως σήμερα. Μια ιστορία για τη φιλία, την 

αγάπη, τις θυσίες, την αλήθεια και τις ανθρώπινες αξίες. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.500 

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

3. Μουσική συναυλία από την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο», για την κοινότητα Ερυθρών. Μία 

ρεμπέτικη – παραδοσιακή βραδιά με το Γιάννη Λεμπέση (Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης 

οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον συναυλίας, με πολλούς επώνυμους της παραδοσιακής και 

λαϊκής μουσικής όπως: Βαγγέλη Κονιτόπουλο, Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο κ.α.) 

 Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Μουσική συναυλία από την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο», για την κοινότητα Αλεποχωρίου. 

Μία παραδοσιακής – Νησιώτικη βραδιά με το Γιάννη Παυλόπουλο. (Υπάρχει δυνατότητα 

αντικατάστασης οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον συναυλίας, με πολλούς επώνυμους της 

παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής όπως: Βαγγέλη Κονιτόπουλο, Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο 

κ.α.) 

 Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

5. 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. 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

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 – 
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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 «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. 

  

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: 
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Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 102.575 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και 

ειδικότερα του ποσού των α) 31.475€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ελευσίνας, β) 

26.300 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μεγάρων, γ) 9.200 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

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

δράσεων με το Δήμο Ασπροπύργου, δ) 23.600 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 

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

Ειδυλλίας και ε) 12.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Φυλής. 

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 του ποσού των 102.575 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και 

ειδικότερα του ποσού των α) 31.475€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Αντιγόνη», ποσού 4.800€, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 2) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Λουκής Λάρας», ποσού 

3.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 3) θεατρικής παράστασης με τίτλο 

«Ναπολεοντία», ποσού 3.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 4) θεατρικής παράστασης 

με τίτλο «Το χρονικό των 10 ημερών – Αϊβαλί 1922», ποσού 4.175€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων 5) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ανδρομάχη», ποσού 3.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων 6) θεατρικής/χοροθεατρικής παράστασης με τίτλο «Mind the Gap», ποσού 

3.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 7) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Άρης», ποσού 

2.600€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 8) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Οι 

Παλαιστές», ποσού 4.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 9) θεατρικής παράστασης 

με τίτλο «Ο γέρος του Μοριά», ποσού 2.900€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων με το Δήμο 

Ελευσίνας, ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, β) 26.300 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) Θεατρικής παράστασης με 
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τίτλο «Διν Καμίλο», ποσού 4.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 2) θεατρικής 

παράστασης με τίτλο «Ο μικρός Πρίγκιπας», ποσού 4.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων 3) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Αντιγόνη», ποσού 4.800€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων 4) μουσικής συναυλίας με το Γιώργο Τσαλίκη, ποσού 10.000€, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 5) μουσικής συναυλίας με το Φάνη Μπαρμούνη, ποσού 3.000€, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων  με το Δήμο Μεγάρων, ποσό που αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών,  γ) 9.200 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) μουσικής συναυλίας με την Τίνα Τράκου, ποσού 4.200 € πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 2) μουσικοθεατρικής παράστασης με τη Μαρία Αναματερού, 

ποσού 5.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων με Δήμο Ασπροπύργου, ποσό που αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών,  δ) 23.600 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) θεατρικής παράσταση με τίτλο «Δον Καμίλο», ποσού 

4.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 2) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο μικρός 

Πρίγκιπας», ποσού 4.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 3) μουσική συναυλία με την 

ορχήστρα Μεγαρόσημο για την κοινότητα των Ερυθρών, ποσού 3.800€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων 4) μουσική συναυλία με την ορχήστρα Μεγαρόσημο για την κοινότητα του Αλεποχωρίου, 

ποσού 3.800€ πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 5) μουσική συναυλία με τον Άκη 

Δείξιμο, ποσού 7.500 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων με το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας, 

ποσό που αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών,  και ε) 12.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 1) θεατρικής παράστασης με 

τίτλο «Η Σοφολογιότατη», ποσού 5.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 2) θεατρική 

παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», ποσού 7.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

με το Δήμο Φυλής, ποσό που 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. 

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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