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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 8η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 57η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-06-2021, 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: 441464/01-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της στις 01-06-2021. 
 

Θέμα 9ο  ΗΔ  
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης) 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ: Αγγελοπούλου 
Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Κατοπώδη Ζωή, Αβραμίδου –Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
 
Απόντα ήταν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δαλιάνη Φωτεινή, Κουτσογιανόπουλος 
Θεόδωρος, Βασιλοπούλου Ελένη και Γιομπαζολιάς Γεράσιμος. 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
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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 κο Χαράλαμπο Ρασσιά (Χάρη Ρώμα) ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη 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». 
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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. 
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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 του Βορείου 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 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Το Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού αποτελεί ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ της πόλης της 

Αττικής. Πραγματοποιείται εδώ και 26 χρόνια και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

παρακολουθήσουν ποιοτικές παραστάσεις (μουσικές και θεατρικές) σε ένα πανέμορφο 

χώρο, στο Κηποθέατρο Παπάγου – Χολαργού. Φέτος, η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να 

ενισχύσει τα πολιτιστικά δρώμενα του πολυετούς αυτού φεστιβάλ με τις κάτωθι 

παραστάσεις: 

1. 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. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 3 Ιουλίου 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το 

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

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

ΑΔΑ: ΩΥ2Χ7Λ7-0Μ4



 5

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», με τη Χριστίνα 

Αλεξανιάν.  Μια μαρτυρία που αναφέρεται σε μια κρίσιμη δεκαετία της ιστορίας του 

αρμενικού λαού και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η Ανζέλ Κουρτιάν -που 

όπως λέει η ίδια δεν είναι συγγραφέας αλλά μια νοικοκυρά- καταγράφει τις εμπειρίες 

της από τα συγκλονιστικά γεγονότα που έζησε παιδί. Ξεριζωμένη από το 1915 -που 

έγινε η σφαγή των Αρμενίων- ακολουθεί, μαζί με την οικογένειά της, τη δικιά της 

πορεία. Ημερομηνία διεξαγωγής Σεπτέμβριο 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου 

Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 

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

αμοιβές. 

3. 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. Ημερομηνία διεξαγωγής 24 Ιουνίου 2021 

στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.  Το κόστος της συναυλίας 

ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  

4. 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. Ημερομηνία διεξαγωγής 23 Ιουλίου 2021 στο Κηποθέατρο 

του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.  Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, 

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

5. Μουσική συναυλία με το Σταύρο Σαλαμπασόπουλο. Ο μοναδικός καλλιτέχνης που 

σε κάθε εμφάνισή του «μαγεύει» το κοινό με το σπάνιο ηχόχρωμα και τη δυναμική 

και λαμπερή παρουσία, θα παρουσιάσει τη φιλόδοξη μουσική παράσταση «Όνειρο 

αληθινό» που είναι και ο τίτλος της πρόσφατης δισκογραφικής δουλειάς του. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 15 Ιουλίου 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- 

Χολαργού. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 5.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

6. Μουσική συναυλία με τίτλο «Οι δικές μας φωνές», μια συναυλία με επαγγελματίες 

τραγουδιστές του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και θα ενισχύσει τα τοπικά 

συγκροτήματα. Παράλληλα θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρμακα για τις 

κοινωνικές δομές του Δήμου. Ημερομηνία διεξαγωγής Σεπτέμβριο 2021 στο 
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Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται 

στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Μια Ελλάδα Φως», την καταξιωμένη ερμηνεύτρια 

Κωνσταντίνα που μας ταξιδεύει πέρα απ’ τις δύσκολες Ελλάδες του σήμερα, σε 

«Μια Ελλάδα Φως» με μια θάλασσα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της 

αλλά και με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. 

Την πλαισιώνουν η Στέλλα Καρύδα(φιλική συμμετοχή), ο Ανδρέας Λάφης και μία 

εξαμελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 10 ή 11 ή 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο Αμαλίειο Αίθριο Θέατρο του Δήμου 

Αμαρουσίου. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον 

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

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με την Άλκιστι Πρωτοψάλτη και το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μία 

συναυλία μοναδική, με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με επιλεγμένες επιτυχίες των 

εξαίρετων μουσικών ειδικά επιλεγμένες για την Περιφέρεια Αττικής. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 13 Ιουλίου 2021 στο Αμαλίειο Αίθριο Θέατρο του Δήμου Αμαρουσίου. 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 17.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

1. Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο Λύκος», με το Ρένο Χαραλαμπίδη. 

Ένα μουσικό παραμύθι που γράφτηκε από τον Σεργκέι Προκόφιεφ το 1936 με 

σκοπό να διδάξει τα παιδιά σχετικά με το χαρακτήρα και τη χρήση των οργάνων της 

ορχήστρας και να τα εξοικειώσει με αυτά. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο 

θέατρο Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη του Δήμου Βριλησσίων. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 14 Ιουλίου 2021. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

2.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

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

τραγουδιστή της γενιάς του. Αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με 
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λαϊκές επιτυχίες. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Νταμάρι – Αλίκη 

Βουγιουκλάκη του Δήμου Βριλησσίων. Ημερομηνία διεξαγωγής 16 Ιουλίου 2021.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. 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. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο 

Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη του Δήμου Βριλησσίων. Ημερομηνία διεξαγωγής 12 

Ιουλίου 2021.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. 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

Μουσική συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες 

δημιουργούς που θα ταξιδέψει το κοινό στα μονοπάτια της ψυχής, με τα άφθαρτα 

στο χρόνο τραγούδια του. Στη συναυλία, ο συνθέτης, μαζί με τους γνωστούς και 

καταξιωμένους τραγουδιστές Παναγιώτη Ραφαηλίδη, και Μαίρη Στεφανακίδη, αλλά 

και ένα μπουζούκι θα παρουσιάσει μουσικές και τραγούδια από ένα μεγάλο μέρος 

της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Ημερομηνία διεξαγωγής 8 Σεπτεμβρίου 2021 

στο Άλσος Βαρβαρέσου του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης. Το κόστος της συναυλίας 

ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 

αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

               ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

1. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο, έναν από τους κορυφαίους 

Έλληνες δημιουργούς που θα ταξιδέψει το κοινό στα μονοπάτια της ψυχής, με 
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τα άφθαρτα στο χρόνο τραγούδια του. Στη συναυλία, ο συνθέτης, μαζί με τους 

γνωστούς και καταξιωμένους τραγουδιστές Παναγιώτη Ραφαηλίδη, και Μαίρη 

Στεφανακίδη, αλλά και ένα μπουζούκι θα παρουσιάσει μουσικές και τραγούδια 

από ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 2 Σεπτεμβρίου 2021 στο Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς. Το κόστος 

της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική παράσταση με τίτλο «Στο Woodstock εγώ, ήμουν εδώ» του Διονύση 

Σαββόπουλου με συνοδοιπόρους τρεις νέους ταλαντούχους μουσικούς, την 

Αλεξάνδρα Σιεττή, την Κλαυδία Παπαδοπούλου και τον Σάκη Ντοβόλη, να 

ερμηνεύουν αγγλόφωνα τραγούδια αλλά και επιλεγμένα τραγούδια του μεγάλου 

τραγουδοποιού, με τρόπο συγκλονιστικό. Ένα μουσικό ταξίδι με αφετηρία 

«εκείνο το καλοκαίρι της αγάπης» έως το σήμερα. Ημερομηνία διεξαγωγής 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στο Ζηρίνειο ή στο Άλσος Ζωμόπουλου του Δήμου Κηφισιάς. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

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. Ημερομηνία διεξαγωγής 6 Ιουλίου 2021 στο 4ο Δημοτικό σχολείο του 

Δήμου Μεταμόρφωσης. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.800 

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

αμοιβές.  
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2. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Ο κατά φαντασίαν ασθενής», μία κωμωδία του 

Μολιέρου, ένα από τα πιο έξυπνα έργα του διεθνούς, κλασικού ρεπερτορίου, σε 

σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση. Η παράσταση είναι διαδραστική. Ερμηνεύουν οι 

ηθοποιοί Μαίρη Ιγγλέση, Γιώργος Πασάκος, Ελένη Φιλίνη, Ειρήνη Φ. κουτσαύτη, 

σωτήρης Αντωνίου, Χρήστος Λουκάκης και Κοσμάς Χειράκης. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 27 Ιουλίου 2021 στο Σκεπαστό της Αττικής οδού του Δήμου 

Μεταμόρφωσης. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, 

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

συντελεστών. 

             ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Εγώ η Πόντια Σεβάς Χανούμ», του Γιώργου Χρονά, 

σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά. Ακούγονται γνήσια τραγούδια από τον μύθο του 

ρεμπέτικου τραγουδιού Σεβάς Χανούμ που η μοναδικές της ερμηνείες την 

καθιέρωσαν ανάμεσα στης πρώτες κυρίες του ρεμπέτικου πάλκου. Η φήμη της 

ξεπέρασε την Ελλάδα και η φωνή της έμεινε βαθιά χαραγμένη σε όλους τους 

ρεμπέτες του Πειραιά, η γυναίκα σύμβολο με τα σπάνια ανεβοκατεβάσματα της 

φωνής και τον περίφημο αμανέ. Ερμηνεύουν η Πολύνα Γκιωνάκη, ο Λευτέρης 

Παπανικολάου Γκιωνάκης. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

1. Μουσική Συναυλία με τίτλο «Μουσικό ταξίδι στο Χρόνο», με Λυρικούς Καλλιτέχνες 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Πέντε διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες προσκαλούν 

σε ένα μοναδικό μουσικό οδοιπορικό με λυρικές μελωδίες από την Όπερα, την 

Ελληνική Οπερέτα και το Μιούζικαλ, με αξέχαστα τραγούδια της παλιάς Αθήνας και 

του Μ. Χατζηδάκι. 

Η διεθνούς φήμης σοπράνο Παρασκευή Βασιλική Καραγιάννη λαμπρύνει τη 

συναυλία με τη συμμετοχή της. Συμμετέχουν τέσσερις ακόμη διακεκριμένοι λυρικοί 

ερμηνευτές: Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη (λυρική σοπράνο), Πέτρος Σαλάτας 

(βαρύτονος), Μάνια Βλαχογιάννη (σοπράνο crossover), Αμαλία Τάτση (σοπράνο). 
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Τους λυρικούς τραγουδιστές πλαισιώνουν μουσικά οι πιανίστες - συνθέτες Αντώνης 

Καρατζίκης και Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος και ο πιανίστας - συνεργάτης της 

Βασιλικής Καραγιάννη.  

Ημερομηνία διεξαγωγής 12 ή 13 ή 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής «Σταύρος Κώτσης». 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

2. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 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 13.000 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ και ειδικότερα α) ποσό 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για εκτυπωτικές ανάγκες και β) 

7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για δαπάνες catering κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, 

το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τη 
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διαγωνιστική διαδικασία θα αναλάβει μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και 

η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

   

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

Το φεστιβάλ της Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, ετοιμάζει ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα με σκοπό τη στήριξη 

των καλλιτεχνών. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να προσφέρει την 

παράσταση η «Κουζίνα» του Arnold Wesker, που θα πραγματοποιηθεί στο φεστιβάλ για 

έξι παραστάσεις. Η «Κουζίνα», της ομάδας θεάτρου Vise Versa, με σκηνοθέτη την 

Αγγελική Γκιργκινούδη, αποτυπώνει το ψηφιδωτό των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα 

από τη Ρουτίνα της καθημερινότητας ενός χώρου προετοιμασίας φαγητού, μέσα από τα 

«στενά» όρια μιας κουζίνας, παρουσιάζονται καθημερινές καταστάσεις ανθρώπων που 

ονειρεύονται κι επιθυμούν να εξελιχθούν αλλά μένουν βασανιστικά στάσιμοι σε ένα 

ασφυκτικό πλαίσιο καθημερινότητας. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Χοσσάμ Αράφα  

(Hossam Arafa),Έλενα Αβραμιώτη, Σαμουήλ Ακίνολα, Ειρήνη Βουζάκη, Θάνος Ζέρης, 

Νίκος Ζορμπάς Αντώνης Καρναβάς,   Μπεατρίς Κούμντα Έκβο (Beatrice Koumda 

Ekvo), Σοφίνα Λαζαράκη, Γκρεϊς Τσιμέλα Έζε Νουόκε   (Grace Chimela Eze Nwoke), 

Αντριάννα Μάντζα, Μοχάμεντ Μπελχέντι (Mohamed Belhedi), Ομάρ Μοχάμεντ ( Omar 

Mohamed), Άμπια Ελένη Νζάνγκα (Habia Helene Nzanga), Σοφία Ορφανού, Έμιας 

Τζάνι  (Emias Jani// Zeraw), Σβετλάνα Παραμόνοβα (Svitlana Paramonova), Μαντώ 

Παπαρρηγοπούλου, Φώτης Στρατηγός.  

Οι έξι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο της Ρεματιάς του Δήμου 

Χαλανδρίου στις 21/06, 22/06, 23/06, 25/06, 26/06 και 27/06, αντίστοιχα. Το κόστος 

κάθε παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 2.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων. Για έξι παραστάσεις το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

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

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

      

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Μουσική παράσταση από τον ελληνικό παλιό καλό κινηματογράφο με την Ελένη Φιλίνη. 

Η αγαπημένη ηθοποιός – τραγουδίστρια παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον 
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κινηματογραφικό Χατζηδάκη, Μαρκόπουλο, Πλέσσα και Κατσαρό, ένα νοσταλγικό ταξίδι 

στις ανέμελες μέρες, τις παλιές γειτονιές και τα στενά σοκάκια της Πλάκας, που θα 

συγκινήσει και θα διασκεδάσει το κοινό. Ημερομηνία διεξαγωγής 28 Ιουλίου 2021 στην 

Πλατεία Αγίου Λουκά του Δήμου Νέου Ηρακλείου. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

3.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

     ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

1.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κωστής Παλαμάς- Οι μούσες που αγάπησα», σε 

σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος ενσαρκώνει και το ρόλο του ποιητή. Στην 

παράσταση αναδεικνύονται σημαντικοί σταθμοί της ποιοτικής διαδρομής του 

μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά σε παράλληλη πορεία με την προσωπική αλλά και 

την άγνωστη ερωτική του ζωή. Η παράσταση αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά 

του ποιητή και τη διαρκή του αναζήτηση για την αιώνια γυναίκα «μούσα» που 

αποτελεί κι ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ποίησής του. Το έργο είναι βασισμένο 

στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου και τη μουσική της 

παράστασης έχει κάνει ο συνθέτης Σάκης Παπαδημητρίου, που έχει μελοποιήσει 

ερωτική ποίηση του Παλαμά. 

Επί σκηνής εμφανίζονται ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, η γυναίκα του Μαρία Βάλβη 

και μια χορεύτρια που ενσαρκώνει όλες τις Γυναίκες – μούσες που αγάπησε ο 

ποιητής κι επηρέασαν τη ζωή του. Επίσης τέσσερις ακόμη γυναίκες μουσικοί 

εμπλέκονται στην παράσταση τόσο μουσικά όσο και θεατρικά και μια ερμηνεύτρια 

αποδίδει τα μελοποιημένα ποιήματα αποτελώντας τη φωνή των «τραγουδιών» του, 

όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Παλαμάς τα ποιήματά του. 

Ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ιωάννα Στεφανάτου και η Ευγενία Λιάκου. Τα 

τραγούδια ερμηνεύει η Έλενα Λεώνη με τη συνοδεία τεσσάρων μουσικών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 8 Ιουλίου 2021 στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας του 

Δήμου Πεντέλης, ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό 

των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σαββέρια Μαργιολά, το Μάκη 

Ψαραδέλλη και τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μεγάλες 

επιτυχίες που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό όπως Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, 

Αχ φεγγάρι μου, 10 χρόνια στου Μπακάκου κ.α. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί 
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στις 28 Ιουλίου 2021 στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας  του Δήμου Πεντέλης, ή 

όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον 

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

συντελεστών. 

 

 

 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  
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Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 184.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 

Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 

38.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, 

β) 25.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αμαρουσίου, γ) 

24.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Βριλησσίων, δ) 9.500 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, 

ε) 24.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Κηφισιάς, στ) 8.300 €, 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μεταμόρφωσης, ζ) 

5.300 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Νέας Ιωνίας, η) 6.500 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, θ) 

13.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Χαλανδρίου και ι) 

3.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Νέου Ηρακλείου, ια) 

19.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Πεντέλης και ιβ) 5.000 

€, πλέον Φ.Π.Α., για τη συνδιοργάνωση του 14ου διαδημοτικού ερασιτεχνικού θεάτρου 

Δήμων της Αττικής, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (Συνολικά η 

συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό που 

αφορά α) κάλυψη εκτυπωτικών αναγκών έως 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και β) δαπάνες 

catering για τους θιάσους κατά τη διάρκεια των παραστάσεων τη χρονική περίοδο από 1η 

Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, ποσού έως 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
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Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του χώρου, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι 

εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο. 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 

 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 184.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 

Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 

38.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, 

β) 25.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αμαρουσίου, γ) 

24.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Βριλησσίων, δ) 9.500 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, 

ε) 24.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Κηφισιάς, στ) 8.300 €, 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μεταμόρφωσης, ζ) 

5.300 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Νέας Ιωνίας, η) 6.500 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, θ) 

13.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Χαλανδρίου και ι) 

3.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Νέου Ηρακλείου, ια) 

19.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
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συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Πεντέλης και ιβ) 5.000 

€, πλέον Φ.Π.Α., για τη συνδιοργάνωση του 14ου διαδημοτικού ερασιτεχνικού θεάτρου 

Δήμων της Αττικής, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (Συνολικά η 

συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό που 

αφορά α) κάλυψη εκτυπωτικών αναγκών έως 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και β) δαπάνες 

catering για τους θιάσους κατά τη διάρκεια των παραστάσεων τη χρονική περίοδο από 1η 

Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, ποσού έως 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του χώρου, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι 

εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο. 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Αναλυτικότερα οι παραστάσεις είναι οι εξής: 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Το Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού αποτελεί ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ της πόλης της 

Αττικής. Πραγματοποιείται εδώ και 26 χρόνια και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

παρακολουθήσουν ποιοτικές παραστάσεις (μουσικές και θεατρικές) σε ένα πανέμορφο 

χώρο, στο Κηποθέατρο Παπάγου – Χολαργού. Φέτος, η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να 

ενισχύσει τα πολιτιστικά δρώμενα του πολυετούς αυτού φεστιβάλ με τις κάτωθι 

παραστάσεις: 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Λουκής Λάρας» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη 

με το Μανώλη Μαυροματάκη. Ημερομηνία διεξαγωγής 3 Ιουλίου 2021 στο 

Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος της παράστασης 

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

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», με τη Χριστίνα 

Αλεξανιάν.  Μια μαρτυρία που αναφέρεται σε μια κρίσιμη δεκαετία της ιστορίας του 

αρμενικού λαού και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ημερομηνία διεξαγωγής 

Σεπτέμβριο 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη. Ημερομηνία διεξαγωγής 24 Ιουνίου 2021 

στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.  Το κόστος της συναυλίας 
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ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  

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

Τζωρτζίνα Νικάκη και τη Δήμητρα Σταθοπούλου. Ημερομηνία διεξαγωγής 23 

Ιουλίου 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.  Το κόστος 

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

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

5. Μουσική συναυλία με το Σταύρο Σαλαμπασόπουλο. Ημερομηνία διεξαγωγής 15 

Ιουλίου 2021 στο Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 5.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

6. Μουσική συναυλία με τίτλο «Οι δικές μας φωνές», μια συναυλία με επαγγελματίες 

τραγουδιστές του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και θα ενισχύσει τα τοπικά 

συγκροτήματα. Παράλληλα θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρμακα για τις 

κοινωνικές δομές του Δήμου. Ημερομηνία διεξαγωγής Σεπτέμβριο 2021 στο 

Κηποθέατρο του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται 

στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Μια Ελλάδα Φως», την καταξιωμένη ερμηνεύτρια 

Κωνσταντίνα που μας ταξιδεύει πέρα απ’ τις δύσκολες Ελλάδες του σήμερα, σε 

«Μια Ελλάδα Φως» με μια θάλασσα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της 

αλλά και με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. 

Την πλαισιώνουν η Στέλλα Καρύδα(φιλική συμμετοχή), ο Ανδρέας Λάφης και μία 

εξαμελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 10 ή 11 ή 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο Αμαλίειο Αίθριο Θέατρο του Δήμου 

Αμαρουσίου. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον 

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

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με την Άλκιστι Πρωτοψάλτη και το Μιχάλη Χατζηγιάννη. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 13 Ιουλίου 2021 στο Αμαλίειο Αίθριο Θέατρο του Δήμου 

Αμαρουσίου. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 17.500 ευρώ, 
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πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

1. Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο Λύκος», με το Ρένο Χαραλαμπίδη. 

Ένα μουσικό παραμύθι που γράφτηκε από τον Σεργκέι Προκόφιεφ το 1936 με 

σκοπό να διδάξει τα παιδιά σχετικά με το χαρακτήρα και τη χρήση των οργάνων της 

ορχήστρας και να τα εξοικειώσει με αυτά. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο 

θέατρο Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη του Δήμου Βριλησσίων. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 14 Ιουλίου 2021. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

2.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

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

τραγουδιστή της γενιάς του. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο 

Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη του Δήμου Βριλησσίων. Ημερομηνία διεξαγωγής 16 

Ιουλίου 2021.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. 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. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 12 Ιουλίου 2021.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. 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

Μουσική συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες 

δημιουργούς που θα ταξιδέψει το κοινό στα μονοπάτια της ψυχής, με τα άφθαρτα 

στο χρόνο τραγούδια του. Ημερομηνία διεξαγωγής 8 Σεπτεμβρίου 2021 στο Άλσος 

Βαρβαρέσου του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται 
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στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 

όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

               ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

1. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο, έναν από τους κορυφαίους 

Έλληνες δημιουργούς που θα ταξιδέψει το κοινό στα μονοπάτια της ψυχής, με 

τα άφθαρτα στο χρόνο τραγούδια του. Ημερομηνία διεξαγωγής 2 Σεπτεμβρίου 

2021 στο Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο 

ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική παράσταση με τίτλο «Στο Woodstock εγώ, ήμουν εδώ» του Διονύση 

Σαββόπουλου με συνοδοιπόρους τρεις νέους ταλαντούχους μουσικούς, την 

Αλεξάνδρα Σιεττή, την Κλαυδία Παπαδοπούλου και τον Σάκη Ντοβόλη, να 

ερμηνεύουν αγγλόφωνα τραγούδια αλλά και επιλεγμένα τραγούδια του μεγάλου 

τραγουδοποιού, με τρόπο συγκλονιστικό. Ένα μουσικό ταξίδι με αφετηρία 

«εκείνο το καλοκαίρι της αγάπης» έως το σήμερα. Ημερομηνία διεξαγωγής 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στο Ζηρίνειο ή στο Άλσος Ζωμόπουλου του Δήμου Κηφισιάς. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

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

Λάλου. Ημερομηνία διεξαγωγής 4 Ιουλίου 2021 στο 4ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου 

Μεταμόρφωσης. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.800 ευρώ, 

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

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Ο κατά φαντασίαν ασθενής», μία κωμωδία του 

Μολιέρου, ένα από τα πιο έξυπνα έργα του διεθνούς, κλασικού ρεπερτορίου, σε 

σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση. Η παράσταση είναι διαδραστική. Ερμηνεύουν οι 

ηθοποιοί Μαίρη Ιγγλέση, Γιώργος Πασάκος, Ελένη Φιλίνη, Ειρήνη Φ. κουτσαύτη, 

σωτήρης Αντωνίου, Χρήστος Λουκάκης και Κοσμάς Χειράκης. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 27 Ιουλίου 2021 στο Σκεπαστό της Αττικής οδού του Δήμου 

Μεταμόρφωσης. Το 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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             ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Εγώ η Πόντια Σεβάς Χανούμ», του Γιώργου Χρονά, 

σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά. Ερμηνεύουν η Πολύνα Γκιωνάκη, ο Λευτέρης 

Παπανικολάου Γκιωνάκης. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

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

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

1. Μουσική Συναυλία με τίτλο «Μουσικό ταξίδι στο Χρόνο», με Λυρικούς Καλλιτέχνες 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Πέντε διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες προσκαλούν 

σε ένα μοναδικό μουσικό οδοιπορικό με λυρικές μελωδίες από την Όπερα, την 

Ελληνική Οπερέτα και το Μιούζικαλ, με αξέχαστα τραγούδια της παλιάς Αθήνας και 

του Μ. Χατζηδάκι. 

Η διεθνούς φήμης σοπράνο Παρασκευή Βασιλική Καραγιάννη λαμπρύνει τη 

συναυλία με τη συμμετοχή της. Συμμετέχουν τέσσερις ακόμη διακεκριμένοι λυρικοί 

ερμηνευτές: Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη (λυρική σοπράνο), Πέτρος Σαλάτας 

(βαρύτονος), Μάνια Βλαχογιάννη (σοπράνο crossover), Αμαλία Τάτση (σοπράνο). 

Τους λυρικούς τραγουδιστές πλαισιώνουν μουσικά οι πιανίστες - συνθέτες Αντώνης 

Καρατζίκης και Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος και ο πιανίστας - συνεργάτης της 

Βασιλικής Καραγιάννη.  

Ημερομηνία διεξαγωγής 12 ή 13 ή 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής «Σταύρος Κώτσης». 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

 

2. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 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 
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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 13.000 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ και ειδικότερα α) ποσό 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για εκτυπωτικές ανάγκες και β) 

7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για δαπάνες catering κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, 

το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τη 

διαγωνιστική διαδικασία θα αναλάβει μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και 

η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

   

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

Το φεστιβάλ της Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, ετοιμάζει ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα με σκοπό τη στήριξη 

των καλλιτεχνών. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να προσφέρει την 

παράσταση η «Κουζίνα» του Arnold Wesker, που θα πραγματοποιηθεί στο φεστιβάλ για 

έξι παραστάσεις. Η «Κουζίνα», της ομάδας θεάτρου Vise Versa, με σκηνοθέτη την 

Αγγελική Γκιργκινούδη, αποτυπώνει το ψηφιδωτό των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα 

από τη Ρουτίνα της καθημερινότητας ενός χώρου προετοιμασίας φαγητού, μέσα από τα 

«στενά» όρια μιας κουζίνας, παρουσιάζονται καθημερινές καταστάσεις ανθρώπων που 

ονειρεύονται κι επιθυμούν να εξελιχθούν αλλά μένουν βασανιστικά στάσιμοι σε ένα 
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ασφυκτικό πλαίσιο καθημερινότητας. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Χοσσάμ Αράφα  

(Hossam Arafa),Έλενα Αβραμιώτη, Σαμουήλ Ακίνολα, Ειρήνη Βουζάκη, Θάνος Ζέρης, 

Νίκος Ζορμπάς Αντώνης Καρναβάς,   Μπεατρίς Κούμντα Έκβο (Beatrice Koumda 

Ekvo), Σοφίνα Λαζαράκη, Γκρεϊς Τσιμέλα Έζε Νουόκε   (Grace Chimela Eze Nwoke), 

Αντριάννα Μάντζα, Μοχάμεντ Μπελχέντι (Mohamed Belhedi), Ομάρ Μοχάμεντ ( Omar 

Mohamed), Άμπια Ελένη Νζάνγκα (Habia Helene Nzanga), Σοφία Ορφανού, Έμιας 

Τζάνι  (Emias Jani// Zeraw), Σβετλάνα Παραμόνοβα (Svitlana Paramonova), Μαντώ 

Παπαρρηγοπούλου, Φώτης Στρατηγός.  

Οι έξι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο της Ρεματιάς του Δήμου 

Χαλανδρίου στις 21/06, 22/06, 23/06, 25/06, 26/06 και 27/06, αντίστοιχα. Το κόστος 

κάθε παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 2.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων. Για έξι παραστάσεις το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

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

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

      

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Μουσική παράσταση από τον ελληνικό παλιό καλό κινηματογράφο με την Ελένη Φιλίνη. 

Η αγαπημένη ηθοποιός – τραγουδίστρια παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον 

κινηματογραφικό Χατζηδάκη, Μαρκόπουλο, Πλέσσα και Κατσαρό, ένα νοσταλγικό ταξίδι 

στις ανέμελες μέρες, τις παλιές γειτονιές και τα στενά σοκάκια της Πλάκας, που θα 

συγκινήσει και θα διασκεδάσει το κοινό. Ημερομηνία διεξαγωγής 28 Ιουλίου 2021 στην 

Πλατεία Αγίου Λουκά του Δήμου Νέου Ηρακλείου. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

3.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

     ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

1.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κωστής Παλαμάς- Οι μούσες που αγάπησα», σε 

σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος ενσαρκώνει και το ρόλο του ποιητή. Στην 

παράσταση αναδεικνύονται σημαντικοί σταθμοί της ποιοτικής διαδρομής του 

μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά σε παράλληλη πορεία με την προσωπική αλλά και 

την άγνωστη ερωτική του ζωή. Ημερομηνία διεξαγωγής 8 Ιουλίου 2021 στο Μέγαρο 

Δουκίσσης Πλακεντίας του Δήμου Πεντέλης, ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.  Το 

κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
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δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σαββέρια Μαργιολά, το Μάκη 

Ψαραδέλλη και τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 28 

Ιουλίου 2021 στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας  του Δήμου Πεντέλης, ή όπου 

αλλού υποδείξει ο Δήμος. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό 

των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

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, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της 

απόφασης για το λόγο αυτό. 

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

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Τα μέλη Λυμπέρη Ελένη, Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή και Δημητρίου Γεώργιος 

ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
Λυμπέρη Ελένη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
Βλάχος Γεώργιος 
Αγγελοπούλου Μαρία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατοπώδη Ζωή  
Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή
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