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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. 60η 
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 12ο  ΗΔ  
 
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 43/2021 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 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. 43/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 
ΨΟΓΚ7Λ7-Λ31) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος 
για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» 

12. 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. 43/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 
ΨΟΓΚ7Λ7-Λ31) εγκρίθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
Ωστόσο, σε συνεννόηση πάντα με τους Δήμους προέκυψαν εκ των υστέρων κάποιες 
τροποποιήσεις και ειδικότερα: 
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1) Επειδή η παράσταση «Το σπίτι με τα φίδια», του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία 
Ελένης Σκότη δε θα πραγματοποιηθεί αυτή τη χρονιά στο πλαίσιο των καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής, 

2) Επειδή για το Δήμο Πετρούπολης είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η 
θεατρική παράσταση «Το σπίτι με τα φίδια», του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε 
σκηνοθεσία Ελένης Σκότη 

Για τους λόγους αυτούς γίνεται αντικατάσταση της παράστασης «Το σπίτι με τα φίδια», 
κόστους 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο 
Πετρούπολης με την 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.  

 
Επιπλέον, 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 
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. 43/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΨΟΓΚ7Λ7-Λ31)  με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και 
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δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού 
Τομέα Αθηνών» και ειδικότερα  
 την αντικατάσταση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το σπίτι με τα φίδια», του Βαγγέλη 
Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δήμο 
Πετρούπολης με την θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη», του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Λάλου, συνολικού κόστους 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 
και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές . 
 
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 82.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 13.300 €, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Πετρούπολης, β) 16.500 €, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Περιστερίου, γ) 21.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
δράσεων με το Δήμο Αιγάλεω, δ) 13.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και 
όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο 
Χαϊδαρίου, ε) 15.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν 
για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αγίας Βαρβάρας και στ) 3.500 
€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση του 14ου Διαδημοτικού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, στο οποίο συμμετέχει ο 
Δήμος Περιστερίου(Συνολικά η συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των 13.000 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ, 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) 
Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό και τους μουσικούς του. Μια ξεχωριστή 
συναυλία με ακούσματα του σπουδαίου τραγουδοποιού που θα συνεπάρουν και θα 
ταξιδέψουν το κοινό. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 8.500 €, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη», του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου. 
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, κόστους 4.800 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δεν ακούω, δε βλέπω, δε μιλάω», του Γιώργου Θεοδοσιάδη 
και σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα, κόστους  5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα, έναν αδιαμφισβήτητα κορυφαίο τραγουδιστή 
της γενιάς του κόστους 11.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ 

14ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πρόκειται για ένα μη διαγωνιστικό φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες που 
σκοπό έχει την προώθηση της τέχνης του θεάτρου και ιδιαίτερα του Ερασιτεχνικού, το οποίο 
αποτελεί την πιο αγνή μορφή ένδειξης αγάπης για το θέατρο. Το ερασιτεχνικό θέατρο είναι 
πηγή ζωής και απευθύνεται σε όλες της ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του 
πληθυσμού, δεν αποκλείει άτομα, αλλά αντίθετα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής κι 
επιφυλάσσει για όλους ευχάριστες και χρήσιμες εμπειρίες. 
Το θέατρο αποτελεί άξονα πάνω στον οποίο μπορούμε να εμβαθύνουμε πάνω στα 
εμπνευσμένα κείμενα, να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα, να ανακαλύπτουμε 
καινούργια και κυρίως να δημιουργούμε. 
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου πραγματοποιείται τα τελευταία δεκατρία έτη και η 
Περιφέρεια προσφέρει την υποστήριξή της από το έτος 2016. 
Φέτος συμμετέχουν στο Φεστιβάλ δημοτικά ερασιτεχνικά σχήματα από έξι Δήμους της 
Αττικής και ειδικότερα από τους Δήμους: Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου -Ταύρου, Διονύσου, 
Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη – Ρέντη, Περιστερίου και Αγίας Παρασκευής. Συνολικά τα θεατρικά 
σχήματα που θα συμμετάσχουν είναι εννέα και οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν την 1/07/2021 
έως τέλη Σεπτεμβρίου. 
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει το φεστιβάλ με τους ως άνω Δήμους με 
το συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 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 ΑΙΓΑΛΕΩ 
1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαζί δεν κάνουμε», του Μπέρναρντ Σλέηντ, σε σκηνοθεσία 

Βασίλη Μυριανθόπουλου. Μια κωμωδία από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με τη Μαριάννα 
Τουμασάτου και τον Αλέξανδρο Σταύρου, κόστους 5.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Η παράσταση 
θα πραγματοποιηθεί 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο θέατρο Αλέξης Μινωτής. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα» με τη Λένα Αλκαίου, το 
Δημήτρη Κανέλλο και την Ελένη Ροδά. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Γιώργο 
Ζαμπέτα, του οποίου τα τραγούδια έχουν εμπνεύσει και συντροφεύσει πλήθος κόσμου, 
κόστους 10.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 
προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Η παράσταση θα 
πραγματοποιηθεί 30 Αυγούστου 2021 στο θέατρο Αλέξης Μινωτής. 

3. Μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού και την ορχήστρα της, κόστους 
5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 20 Σεπτεμβρίου 2021 στο 
θέατρο Αλέξης Μινωτής. 

 
 

               ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
1. Θεατρική  με τίτλο «Ο μικρός Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη με το Θανάση Τσαλταμπάση, κόστους 4.500 ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Μουσική Συναυλία με τίτλο «Δειλινά αξέχαστα» με τον Κώστα Καραφώτη, τη 
Τζωρτζίνα Νικάκη και τη Δήμητρα Σταθοπούλου. Μία επετειακή συναυλία 
αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Χιώτη. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του πολυγραφότατου λαϊκού τραγουδοποιού που 
έχει συνθέσει περισσότερα από 1.500 τραγούδια κι έχει ταξιδέψει τον ελληνικό ήχο 
στα πέρατα της γης. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
       Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διοργανώνει αυτή τη χρονιά ένα αφιέρωμα στη σπουδαία Βίκυ 
Μοσχολιού, ο οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2021. Σκοπός είναι να θεσπιστεί ένα 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού, σε συνεργασία με μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, 
αφιερωμένο στη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκυ Μοσχολιού, φέροντας παράλληλα το όνομά της. 
Η Βίκυ Μοσχολιού έζησε και μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις 
όπως διαγωνισμό λαϊκού τραγουδιού και κορυφώνεται με μία μεγάλη εκδήλωση  - τραγούδι- 
αφιερωμένη στην μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Η Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να 
συνδιοργανώσει την εκδήλωση, συμμετέχοντας με το ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν και αφορά διοργάνωση της εκδήλωσης, 
αμοιβές καλλιτεχνών κι έξοδα τεχνικού εξοπλισμού που πιθανόν προκύψουν. 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του τόπου, λόγω των 
καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο. 
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.  

 
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 43/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΨΟΓΚ7Λ7-Λ31)  με θέμα «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών» και ειδικότερα:  
Α) την αντικατάσταση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το σπίτι με τα φίδια», του 
Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, που είχε προγραμματιστεί να γίνει 
στο Δήμο Πετρούπολης με την θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη», του Σοφοκλή, σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου, συνολικού κόστους 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές . 
 
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 82.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 
13.300 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Πετρούπολης, β) 
16.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Περιστερίου, γ) 
21.000 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αιγάλεω, δ) 13.500 €, 
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Χαϊδαρίου, ε) 
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15.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Αγίας Βαρβάρας και στ) 
3.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
συνδιοργάνωση του 14ου Διαδημοτικού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, στο οποίο 
συμμετέχει ο Δήμος Περιστερίου(Συνολικά η συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο 
ποσό των 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 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) 
Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Μουσική συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό και τους μουσικούς του. Μια 
ξεχωριστή συναυλία με ακούσματα του σπουδαίου τραγουδοποιού που θα 
συνεπάρουν και θα ταξιδέψουν το κοινό. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο 
ποσό των 8.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 
προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία 
διεξαγωγής 10 Ιουλίου 2021 στο Θέατρο Πέτρας. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη», του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Λάλου. 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, κόστους 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 
και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 2 Ιουλίου 2021 στο 
Θέατρο Πέτρας. 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δεν ακούω, δε βλέπω, δε μιλάω», του Γιώργου 
Θεοδοσιάδη και σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα, κόστους  5.000 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα, έναν αδιαμφισβήτητα κορυφαίο 
τραγουδιστή της γενιάς του κόστους 11.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
 

3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 14ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πρόκειται για ένα μη διαγωνιστικό φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες 
που σκοπό έχει την προώθηση της τέχνης του θεάτρου και ιδιαίτερα του 
Ερασιτεχνικού, το οποίο αποτελεί την πιο αγνή μορφή ένδειξης αγάπης για το 
θέατρο. Το ερασιτεχνικό θέατρο είναι πηγή ζωής και απευθύνεται σε όλες της 
ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, δεν αποκλείει άτομα, αλλά 
αντίθετα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής κι επιφυλάσσει για όλους ευχάριστες και 
χρήσιμες εμπειρίες. 
Το θέατρο αποτελεί άξονα πάνω στον οποίο μπορούμε να εμβαθύνουμε πάνω στα 
εμπνευσμένα κείμενα, να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα, να 
ανακαλύπτουμε καινούργια και κυρίως να δημιουργούμε. 
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου πραγματοποιείται τα τελευταία δεκατρία έτη 
και η Περιφέρεια προσφέρει την υποστήριξή της από το έτος 2016. 
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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 ΑΙΓΑΛΕΩ 
1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαζί δεν κάνουμε/ Ειδικές Περιστάσεις», του 

Μπέρναρντ Σλέηντ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου. Μια κωμωδία από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με τη Μαριάννα Τουμασάτου κ.α., κόστους 5.200 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο θέατρο 
Αλέξης Μινωτής. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα» με τη Λένα Αλκαίου, 
το Δημήτρη Κανέλλο και την Ελένη Ροδά. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη 
Γιώργο Ζαμπέτα, του οποίου τα τραγούδια έχουν εμπνεύσει και συντροφεύσει 
πλήθος κόσμου, κόστους 10.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 29 Αυγούστου 2021 στο θέατρο 
Αλέξης Μινωτής. 

3. Μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού και την ορχήστρα της, κόστους 
5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 20 Σεπτεμβρίου 2021 
στο θέατρο Αλέξης Μινωτής. 

               ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
1. Θεατρική  με τίτλο «Ο μικρός Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη με το Θανάση Τσαλταμπάση, κόστους 4.500 ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Μουσική Συναυλία με τίτλο «Δειλινά αξέχαστα» με τον Κώστα Καραφώτη, τη 
Τζωρτζίνα Νικάκη και τη Δήμητρα Σταθοπούλου. Μία επετειακή συναυλία 
αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Χιώτη. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του πολυγραφότατου λαϊκού τραγουδοποιού 
που έχει συνθέσει περισσότερα από 1.500 τραγούδια κι έχει ταξιδέψει τον ελληνικό 
ήχο στα πέρατα της γης. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
       Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διοργανώνει αυτή τη χρονιά ένα αφιέρωμα στη σπουδαία 
Βίκυ Μοσχολιού, ο οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2021. Σκοπός είναι να 
θεσπιστεί ένα Πανελλήνιο Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού, σε συνεργασία με μεγάλα 
ονόματα του τραγουδιού, αφιερωμένο στη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκυ Μοσχολιού, 
φέροντας παράλληλα το όνομά της. Η Βίκυ Μοσχολιού έζησε και μεγάλωσε στην Αγία 
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Βαρβάρα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις όπως διαγωνισμό λαϊκού τραγουδιού και 
κορυφώνεται με μία μεγάλη εκδήλωση  - τραγούδι- αφιερωμένη στην μνήμη της σπουδαίας 
ερμηνεύτριας. Η Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει την εκδήλωση, 
συμμετέχοντας με το ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων αν και όπου προκύπτουν και αφορά διοργάνωση της εκδήλωσης, αμοιβές 
καλλιτεχνών κι έξοδα τεχνικού εξοπλισμού που πιθανόν προκύψουν. 
Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του τόπου, οι 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο, χωρίς να 
απαιτείται τροποποίηση της παρούσας 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.  

 
 
 

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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