
 1

    
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. 59η 
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 11ο  ΗΔ  
 
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για 
το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 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 ότι θα καταθέσει γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής 
κάποιες τροποποιήσεις ημερομηνιών διεξαγωγής εκδηλώσεων που προέκυψαν τις 
τελευταίες μέρες και ζήτησε να καταχωρηθούν. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) απόφαση 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 

Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 

Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση Περιφερειάρχη 

Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 

αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 

Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της» 

(ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021) 

11. Την υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 6ΘΟΙ7Λ7-41Κ) με 

θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» 

12. Το από 25/05/2021 αίτημα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης με 

το οποίο αιτείται αλλαγή της εκδήλωσης  που έχει εγκριθεί. 
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13. Το από 31/05/2021 αίτημα των διοργανωτών του 14ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

θεάτρου με το οποίο αιτούνται την αντικατάσταση της δαπάνης που ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, ήτοι για μεταφορά κοστουμιών, ποσού 17.000 ευρώ , πλέον ΦΠΑ, με τη δαπάνη α) 

εκτυπωτικών υλικών (προγράμματα, αφίσες) συνολικού ποσού έως 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ καθώς 

και δαπάνες για catering κατά τη διάρκεια των παραστάσεων (νερά, αναψυκτικά, σάντουιτς κτλ), 

συνολικού ποσού έως 7.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

 

Δυνάμει της υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 6ΘΟΙ7Λ7-41Κ) 

εγκρίθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

Για το Δήμο Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Εορτών και κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμο, 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο μουσικές συναυλίες και ειδικότερα: 

1. Μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη ορχήστρα της, συνολικού κόστους 11.000 €, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών και 

2. Μουσική συναυλία με το Χρήστο Θηβαίο, συνολικού κόστους 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Κατόπιν τούτου εστάλη έγγραφο από το Δήμο με το οποίο αιτείται σε αντικατάσταση της συναυλίας με το 

Χρήστο Θηβαίο, την πραγματοποίηση της μουσικής συναυλίας με τον Παντελή Θαλασσινό, στο συνολικό 

κόστος των 6.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση 

της Περιφέρειας Αττικής, καλύπτοντας ο ίδιος ο Δήμος κάθε επιπλέον κόστος και δαπάνη που πιθανόν 

προκύψει. 

 

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Καλλιθέας προτείνουμε  

Α) την αντικατάσταση της παράστασης με τίτλο «Μήδεια» με τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Καλησπέρα 

σας κυρία Μπέμπα», του Ντίνου Σπυρόπουλου με τους Γιώργο Σουξέ και Ιωάννη Απέργη, συνολικού 

κόστους 5.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

Β) την προσθήκη μίας ακόμη θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε 

σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Η ένταση και το σασπένς που δημιουργεί η παράσταση παραπέμπουν 

ξεκάθαρα σε ένα κορυφαίο θρίλερ, όπου ο θεατής οδηγείται σε μια ύπουλη ταύτιση με τον Κακό και τον Καλό 

ταυτόχρονα. Ερμηνεύουν ο Αργύρης Αγγέλου και η Αλεξάνδρα Πηλιχού. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

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

συντελεστών. 

 

Τέλος, κατόπιν αιτήματος των διοργανωτών του 14ου  Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου στο 

οποίο συμμετέχουν έξι Δήμοι (Δήμος Διονύσου, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη -Ρέντη, Νίκαιας, Αγίου 

Δημητρίου και Μοσχάτου – Ταύρου) από πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, γίνεται αντικατάσταση 

της δαπάνης που είχε εγκριθεί συνολικού ποσού 17.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τη μεταφορά κοστουμιών κατά 

τη διάρκεια των παραστάσεων των θιάσων με το ποσό των 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό για την κάλυψη 

εκτυπωτικών αναγκών και υπηρεσιών catering, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

φεστιβάλ από 1 Ιουλίου 2021 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής δε θα προβεί 

στην κάλυψη δαπανών για τη μεταφορά κοστουμιών, αλλά θα προβεί στη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ με 

τους ως άνω Δήμους με το συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ποσό α) των 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για την 
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έκδοση έντυπων προγραμμάτων και αφισών και γενικότερα κάλυψη εκτυπωτικών αναγκών καθώς και β) των 

7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για δαπάνες catering (αναψυκτικά, σάντουιτς, νερά κτλ) κατά τη διάρκεια των 

παραστάσεων την περίοδο από 01 Ιουλίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τη διαγωνιστική διαδικασία θα 

αναλάβει μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και η δαπάνη συνολικού ποσού 13.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ, θα βαρύνει το ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και  

 

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)  

 

 

Εισηγούμαστε: 

Α) Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΘΟΙ7Λ7-41Κ)  με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 

προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» και ειδικότερα  

1) την αντικατάσταση της δεύτερης μουσικής εκδήλωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης ήτοι της μουσικής 

συναυλίας με το Χρήστο Θηβαίο, συνολικού ποσού 6.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων με τη μουσική συναυλία του Παντελή Θαλασσινού, στο ίδιο κόστος, ήτοι 6.500 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

2)      Την αντικατάσταση της παράστασης «Μήδεια» κόστους 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο Δήμο Καλλιθέας, 

με την παράσταση με τίτλο «Καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα», του Ντίνου Σπυρόπουλου με τους Γιώργο 

Σουξέ και Ιωάννη Απέργη, συνολικού κόστους 5.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

3) Την προσθήκη μίας ακόμη θεατρικής παράστασης στο Δήμο  

Καλλιθέας, την παράσταση με τίτλο «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, 

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

αμοιβές συντελεστών. 

 

Β) Την αντικατάσταση της δαπάνης του ποσού των 17.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη μεταφορά σκηνικών και 

κοστουμιών, καθώς και της φόρτωσης κι εκφόρτωσής τους, με τη δαπάνη των 13.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

ποσό που αφορά α) κάλυψη εκτυπωτικών αναγκών συνολικού ποσού 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και β) 

συνολικού ποσού 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για δαπάνες catering και παροχής τροφίμων-αναψυκτικών στους 

θιάσους κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, που θα γίνουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2021 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2021. 
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Γ) Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 105.700 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

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

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

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

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

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

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αργυρούπολης -Ελληνικό, γ) 17.800 €, πλέον Φ.Π.Α., 

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

και δράσεων με το Δήμο Γλυφάδας, δ) 15.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 

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

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αγίου Δημητρίου, στ) 12.000 €, πλέον Φ.Π.Α., 

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

και δράσεων με το Δήμο Καλλιθέας, ζ) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη συνδιοργάνωση του 2ου διεθνούς 

φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας (film food festival) που θα γίνει στο σινέ Άλιμος του Δήμου 

Αλίμου την 16η, 17η και 18η Ιουλίου 2021, και η) 3.500 €,  πλέον ΦΠΑ για τη συνδιοργάνωση του 14ου 

Διαδημοτικού Ερασιτεχνικού Θεάτρου με τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Μοσχάτου Ταύρου και άλλους 

τέσσερις ακόμη Δήμους. Συνολικά η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει με το ποσό των 13.000 €, πλέον Φ.Π.Α.,  

ποσό που αφορά εκτυπωτικές ανάγκες ύψους 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δαπάνες catering ύψους 7.000 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. (Διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια θα συμμετάσχει συνολικά με το ποσό των 13.000 ευρώ 

και η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει από μία Περιφερειακή Ενότητα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 

του προϋπολογισμού 2021) και 

Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

1. Μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη ορχήστρα της, κόστους 11.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό, κόστους 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

   

    ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Μουσική συναυλία με τίτλο « Ο Λυρικός και Λαϊκός Μίκης Θεοδωράκης». 

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

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

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

εξυμνήσει ο ίδιος ο Μ. Θεοδωράκης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο Πέτρινο 

Θέατρο Αργυρούπολης.  

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

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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    ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Μουσική Συναυλία με την Άννα Βίσση και τους μουσικούς της, κόστους 17.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

        ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τον Πάνο Κατσιμίχα, κόστους 8.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με το Χρήστο Θηβαίο, κόστους 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

   ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Μουσική συναυλία με την Ελένη Βιτάλη και τους ανατρεπτικούς ΤΖΟΥΜ στις ενορχηστρώσεις, κόστους 

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

συντελεστών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου 

Δημητρίου.  

 

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Καλησπέρα σας κυρία μπέμπα», του Ντίνου Σπυρόπουλου, με το 

Γιώργο Σουξέ και τον Ιωάννη Απέργη. Το 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 «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. 

Ερμηνεύουν ο Αργύρης Αγγέλου και η Αλεξάνδρα Πηλιχού. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 

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

αμοιβές συντελεστών. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
FILM FOOD FESTIVAL (2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας) 
 

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

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

δοκιμάσουν παραδοσιακές ή και πιο gourmet συνταγές, και πιάτα, καθώς και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις 

δώρων. Στόχος του φεστιβάλ είναι να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των 

Νοτίων Προαστίων της Αθήνας και να υποστηριχθεί την τοπική κοινότητα, ώστε να αξιοποιήσει τη 

γαστρονομία ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Ο 

παραπάνω στόχος έχει μεγαλύτερη σημασία σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την εστίαση στην Αθήνα. 

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

παρουσιάζονται από έναν ηθοποιό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση μεταξύ του παρουσιαστή 
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και ενός chef. Θα ακολουθεί μαγειρική με συνταγή από την χώρα της ταινίας που προβλήθηκε. Το κοινό θα 

παρακολουθεί την εκτέλεση της συνταγής από την οθόνη προβολής. Όταν ολοκληρώνεται η μαγειρική θα 

ακολουθεί η διανομή του φαγητού στις θέσεις των θεατών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί 

φεστιβάλ κινηματογράφου στο οποίο οι προβολές θα γίνουν σε οθόνη LED 7 μέτρων, που θα έχει 

τοποθετηθεί εκείνο το τριήμερο στον χώρο του κινηματογράφου. 

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

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

ενοικίασης εξοπλισμού.   

 

 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

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

συμμετοχής κι επιφυλάσσει για όλους ευχάριστες και χρήσιμες εμπειρίες. 

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

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

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

την υποστήριξή της από το έτος 2016. 

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

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

Περιστερίου και Αγίας Παρασκευής. Συνολικά τα θεατρικά σχήματα που θα συμμετάσχουν είναι εννέα και οι 

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

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

ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 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. 

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

Περιφέρειας Αττικής.  

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο νέο οριζόμενο 

χρόνο και τόπο. 

 

 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Α) Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 42/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού 

και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΘΟΙ7Λ7-41Κ)  με θέμα «Έγκριση 

σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» και ειδικότερα  

1) την αντικατάσταση της δεύτερης μουσικής εκδήλωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης ήτοι 

της μουσικής συναυλίας με το Χρήστο Θηβαίο, συνολικού ποσού 6.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων με τη μουσική συναυλία του Παντελή Θαλασσινού, στο 

ίδιο κόστος, ήτοι 6.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

2)      Την αντικατάσταση της παράστασης «Μήδεια» κόστους 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο 

Δήμο Καλλιθέας, με την παράσταση με τίτλο «Καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα», του 

Ντίνου Σπυρόπουλου με τους Γιώργο Σουξέ και Ιωάννη Απέργη, συνολικού κόστους 5.000 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

3) Την προσθήκη μίας ακόμη θεατρικής παράστασης στο Δήμο  

Καλλιθέας, την παράσταση με τίτλο «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε σκηνοθεσία 

Αλέξανδρου Κοέν, κόστους 7.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. 

 

Β) Την αντικατάσταση της δαπάνης του ποσού των 17.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη 

μεταφορά σκηνικών και κοστουμιών, καθώς και της φόρτωσης κι εκφόρτωσής τους, με τη 

δαπάνη των 13.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ποσό που αφορά α) κάλυψη εκτυπωτικών 

αναγκών συνολικού ποσού 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και β) συνολικού ποσού 7.000 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ για δαπάνες catering και παροχής τροφίμων-αναψυκτικών στους θιάσους 

κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, που θα γίνουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 

2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Γ) Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 105.700 €, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του 

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

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο 

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

προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο 

Αργυρούπολης -Ελληνικό, γ) 17.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, 
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αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων 

με το Δήμο Γλυφάδας, δ) 15.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με 

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

αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων 

με το Αγίου Δημητρίου, στ) 12.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με 

το Δήμο Καλλιθέας, ζ) 20.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη συνδιοργάνωση του 2ου διεθνούς 

φεστιβάλ κινηματογράφου και γαστρονομίας (film food festival) που θα γίνει στο σινέ 

Άλιμος του Δήμου Αλίμου την 16η, 17η και 18η Ιουλίου 2021, και η) 3.500 €,  πλέον ΦΠΑ 

για τη συνδιοργάνωση του 14ου Διαδημοτικού Ερασιτεχνικού Θεάτρου με τους Δήμους 

Αγίου Δημητρίου και Μοσχάτου Ταύρου και άλλους τέσσερις ακόμη Δήμους. Συνολικά η 

Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει με το ποσό των 13.000 €, πλέον Φ.Π.Α.,  ποσό που αφορά 

εκτυπωτικές ανάγκες ύψους 6.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δαπάνες catering ύψους 7.000 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. (Διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια θα συμμετάσχει συνολικά με το ποσό 

των 13.000 ευρώ και η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει από μία Περιφερειακή Ενότητα. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού 2021) και 

Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

1. Μουσική συναυλία με τη Γλυκερία και τη ορχήστρα της, κόστους 11.000 €, πλέον 

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

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό, κόστους 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

   

    

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Μουσική συναυλία με τίτλο « Ο Λυρικός και Λαϊκός Μίκης Θεοδωράκης». 

Η συναυλία περιλαμβάνει 30 μεγάλα τραγούδια απ' τους σπουδαιότερους ποιητικούς 

κύκλους Ελλήνων ποιητών και στιχουργών που έχει μελοποιήσει ο μεγάλος μας συνθέτης  

και ενώνει το λυρικό και το λαϊκό ύφος με ένα μοναδικό τρόπο  σε ενορχήστρωση και 

επεξεργασία του Π. Μπαρμπάτη, το έργο του οποίου έχει εξυμνήσει ο ίδιος ο Μ. 
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Θεοδωράκης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο Πέτρινο 

Θέατρο Αργυρούπολης.  

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

      ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Μουσική Συναυλία με την Άννα Βίσση και τους μουσικούς της, κόστους 17.800 ευρώ, 

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

συντελεστών.  

 

        ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τον Πάνο Κατσιμίχα, κόστους 8.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Γήπεδο Μοσχάτου του Δήμου 

Μοσχάτου-Ταύρου. 

2. Μουσική συναυλία με το Χρήστο Θηβαίο, κόστους 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 19 Σεπτεμβρίου στο Γήπεδο Άγιαξ ή στην Πλατεία Αγίου 

Γεωργίου στη δημοτική ενότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Μουσική συναυλία με την Ελένη Βιτάλη και τους ανατρεπτικούς ΤΖΟΥΜ στις 

ενορχηστρώσεις, κόστους 11.400 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 11 

Σεπτεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου.  

 

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Καλησπέρα σας κυρία μπέμπα», του Ντίνου 

Σπυρόπουλου, με το Γιώργο Σουξέ και τον Ιωάννη Απέργη. Το κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 28 Αυγούστου 2021 στο 4ο Λύκειο Καλλιθέας. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς σε σκηνοθεσία 

Αλέξανδρου Κοέν. Ερμηνεύουν ο Αργύρης Αγγέλου και η Αλεξάνδρα Πηλιχού. Το 
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κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 6 Σεπτεμβρίου 2021 στο 4ο Λύκειο Καλλιθέας. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
FILM FOOD FESTIVAL (2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας) 
 

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

στο θερινό σινεμά cine Άλιμος του Δήμου Αλίμου. Κάτοικοι και επισκέπτες, παράλληλα 

με τις ταινίες, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές ή και πιο gourmet 

συνταγές, και πιάτα, καθώς και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις δώρων. Στόχος του 

φεστιβάλ είναι να δοθεί μια επιπλέον νότα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των 

Νοτίων Προαστίων της Αθήνας και να υποστηριχθεί την τοπική κοινότητα, ώστε να 

αξιοποιήσει τη γαστρονομία ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

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

περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την εστίαση στην Αθήνα. 

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

ταινίες θα παρουσιάζονται από έναν ηθοποιό. Στη συνέχεια θα ακολουθεί σύντομη 

συζήτηση μεταξύ του παρουσιαστή και ενός chef. Θα ακολουθεί μαγειρική με συνταγή από 

την χώρα της ταινίας που προβλήθηκε. Το κοινό θα παρακολουθεί την εκτέλεση της 

συνταγής από την οθόνη προβολής. Όταν ολοκληρώνεται η μαγειρική θα ακολουθεί η 

διανομή του φαγητού στις θέσεις των θεατών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα 

πραγματοποιηθεί φεστιβάλ κινηματογράφου στο οποίο οι προβολές θα γίνουν σε οθόνη 

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

κινηματογράφου. 

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

ευρώ, πλέον ΦΠΑ,  ποσό που αφορά δαπάνες συνδιοργάνωσης του φεστιβάλ και  

δαπάνες υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενοικίασης εξοπλισμού.   

 

 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

σκοπό έχει την προώθηση της τέχνης του θεάτρου και ιδιαίτερα του Ερασιτεχνικού, το 
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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 διαγωνιστική διαδικασία θα 

αναλάβει μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑΕ 0844 

του προϋπολογισμού έτους 2021. 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

στο νέο οριζόμενο χρόνο και τόπο, χωρίς περαιτέρω τροποποίησης της απόφασης, για το 

λόγο αυτό. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού 

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

έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 

 

Τα μέλη Λυμπέρη Ελένη, Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή  ψηφίζουν κατά της 

ανωτέρω απόφασης.  
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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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