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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. 61η 
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 13ο  ΗΔ  
 
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 44/2021 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για 
το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 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 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 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. 44/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 6ΒΟΚ7Λ7-ΙΘΟ) με 
θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών» 

12. Το υπ’ αρ. 627/29-04-2021 αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας για τη 
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής Θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του εορτασμού 
«Αισχύλεια 2021» 

 
Δυνάμει της υπ’ αρ. 44/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ 6ΒΟΚ7Λ7-ΙΘΟ) 
εγκρίθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής. 
 
Ωστόσο, σε συνεννόηση πάντα με τους Δήμους προέκυψαν εκ των υστέρων κάποιες τροποποιήσεις και 
ειδικότερα: 
Επειδή η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας αιτείται μία θεατρική παράσταση για τον εορτασμό 
«Αισχύλεια 2021» 
 
Προτείνουμε: 
 
Α) Η θεατρική παράσταση με τίτλο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου, κόστους 4.800 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, να μην πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
«Ημέρες Θεάτρου», του Δήμου Ελευσίνας. 
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Β) Προτείνεται η προσθήκη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου Ελευσίνας, της θεατρικής παράστασης με 
τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων. Η εταιρεία Τέχνης «Ars Aeterna» σε 
συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας, σε σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η Κωνσταντίνα Τάκαλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η 
Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία διεξαγωγής 10 
Σεπτεμβρίου 2021 στο παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. 
Γ) Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού «Αισχύλεια 2021», η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει με το 
Δήμο Ελευσίνας τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Φοίνισσες» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Η 
παράσταση μεταφέρεται από το Αττικό Άλσος που είχε προγραμματιστεί να γίνει δυνάμει της υπ’ αρ. 46/2021 
απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 
6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. 
 
Για τους λόγους αυτούς 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. 44/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΒΟΚ7Λ7-ΙΘΟ) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού 
προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» και ειδικότερα  
1) την αφαίρεση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Λάλου, κόστους 4.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, από το φεστιβάλ «Ημέρες 
Θεάτρου», του Δήμου Ελευσίνας. 
2) την προσθήκη της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το Δημοτικό Θέατρο 
Ιωαννίνων, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου Ελευσίανς το Σεπτέμβριο 2021. Ημερομηνία διεξαγωγής 
10 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Η εταιρεία Τέχνης «Ars Aeterna» σε συνεργασία 
με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, 
σε σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η Κωνσταντίνα Τάκαλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η 
Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών και 
3) Στο πλαίσιο του εορτασμού «Αισχύλεια 2021», τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο 
Ελευσίνας της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Φοίνισσες» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Η 
παράσταση μεταφέρεται από το Αττικό Άλσος που είχε προγραμματιστεί να γίνει δυνάμει της υπ’ αρ. 46/2021 
απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ημερομηνία διεξαγωγής 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο 
παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.(Επειδή πρόκειται 
για μεταφορά της παράστασης από το Αττικό Άλσος, δεν επιβαρύνεται οικονομικά η Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής) 
 
 
Β) Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 106.775 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με 
τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και 
ειδικότερα του ποσού των α) 35.675€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου 
προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ελευσίνας, β) 26.300 
€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μεγάρων, γ) 9.200 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το 
Δήμο Ασπροπύργου, δ) 23.600 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν 
για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας και ε) 12.000 
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€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Φυλής. 
 
Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 
 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Για τις Ημέρες Θεάτρου η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει με το Δήμο Ελευσίνας, στο χώρο του 
Παλαιού Ελαιουργείου 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. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 6 Ιουλίου 2021.  

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ναπολεοντία», του Αντρέα Στάϊκου σε σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, 
με το Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά τη Βίκυ Μαραγκάκη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ, κόστους 
3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. Ημερομηνία διεξαγωγής 12 Ιουλίου 2021.  

3. Θεατρική και μουσική παράσταση με τίτλο «Το χρονικό Δέκα Ημερών- Αϊβαλί 1922» της Αγάπης 
Μολυβιάτη – Βενέζη, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, σε σκηνοθεσία Μάνιας 
Παπαδημητρίου με τους Αγγελική Καρυστινού και Βαγγέλη Ψωμά και μουσική Ηρώ Σαϊα, κόστους 
4.175 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 
Ημερομηνία διεξαγωγής 14 Ιουλίου 2021.  

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαϊδη με τη 
Φωτεινή Φιλοσόφου, το Γιάννη Νικολαϊδη, το Νίκο Γιάννακα κ.α. κόστους 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία 
διεξαγωγής 8 Ιουλίου 2021.  

5. Θεατρική παράσταση/χοροθεατρική, με τίτλο “Mind the Gap”, από την ομάδα σύγχρονου χορού  
DAGIPOLI DANCE Co (Συμπεριληπτική ομάδα ΑμεΑ και μη), κόστους 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 3 Ιουλίου 
2021.  

6. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη και με 
τον Τάσο Σωτηράκη, κόστους 2.600 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 5 Ιουλίου 2021.   

7. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Παλαιστές», του Στρατή Καρρά σε σκηνοθεσία Παντελή 
Παπαδόπουλου, κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 16 Ιουλίου 2021.  

8. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γέρος του Μοριά» του Αλμπέρτο Εσκενάζη σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Καλατζόπουλου, κόστους 2.900 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 7 Ιουλίου 2021.  

 
Στο πλαίσιο του εορτασμού «Αισχύλεια 2021», η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει με το Δήμο 
Ελευσίνας τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Φοίνισσες» του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Ημερομηνία 
διεξαγωγής 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Η παράσταση μεταφέρεται από το 
Αττικό Άλσος που είχε προγραμματιστεί να γίνει δυνάμει της υπ’ αρ. 46/2021 απόφασης της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.(Επειδή πρόκειται για 
μεταφορά της παράστασης από το Αττικό Άλσος, δεν επιβαρύνεται οικονομικά η Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής) 
 
 
Επιπλέον προστίθεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Ελευσίνας, το μήνα Σεπτέμβριο και η θεατρική 
παράσταση με τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων. Ημερομηνία διεξαγωγής 10 
Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Η εταιρεία Τέχνης «Ars Aeterna» σε συνεργασία με το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε 
σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η Κωνσταντίνα Τάκαλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η 
Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Δήμο Μεγαρέων τις κάτωθι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις για το καλοκαίρι 2021. 
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1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δον Καμίλο», του Σωτήρη Πατατζή, σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Ματαράγκα κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση, κόστους  4.500 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

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

4. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη, κόστους 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  

5. Μουσική συναυλία με το Φάνη Μπαρμπούνη και την ορχήστρα του, κόστους 3.000 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
1. Μουσική συναυλία με την Τίνα Τράκου, μια σπουδαία ερμηνεύτρια με σπουδές φωνητικής και 

ακορντεόν στο Εθνικό Ωδείο, γνωστή από την δισκογραφική της πορεία, συμμετοχές σε 
μουσικοθεατρικές θεματικές παραστάσεις κόστους 4.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Μέρος της αμοιβής 
της παράστασης διατίθεται για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς της εταιρείας αρωγής παιδιών με 
αναπηρία ΔΩΣΕ ΖΩΗ. 

2. Μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού και την ορχήστρα της, κόστους 5.000 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 
συντελεστών. 
 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Δον Καμίλο», του Σωτήρη Πατατζή, σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Ματαράγκα, κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση, κόστους 4.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3. Μουσική συναυλία από την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο», για την κοινότητα Ερυθρών. Μία 
ρεμπέτικη – παραδοσιακή βραδιά με το Γιάννη Λεμπέση (Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης 
οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον συναυλίας, με πολλούς επώνυμους της παραδοσιακής και 
λαϊκής μουσικής όπως: Βαγγέλη Κονιτόπουλο, Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο κ.α.) 
 Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Μουσική συναυλία από την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο», για την κοινότητα Αλεποχωρίου. Μία 
παραδοσιακής – Νησιώτικη βραδιά με το Γιάννη Παυλόπουλο. (Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης 
οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον συναυλίας, με πολλούς επώνυμους της παραδοσιακής και 
λαϊκής μουσικής όπως: Βαγγέλη Κονιτόπουλο, Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο κ.α.) 
 Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

5. Μουσική συναυλία με τον Άκη Δείξιμο, μια συναυλία γεμάτη γνωστές αγαπημένες επιτυχίες που 
χαρίζουν κέφι, συνολικού κόστους 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σοφολογιότατη», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη 

κόστους 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 
καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», του Αλφρέντο Σανθόλ σε σκηνοθεσία Νικορέστη 
Χανιωτάκη, κόστους 7.000 ευρώ, , πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 
Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν 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. 
 

ΑΔΑ: ΨΖ0Δ7Λ7-ΠΘΧ



 6

Στις 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. 44/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού 

και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΒΟΚ7Λ7-ΙΘΟ) με θέμα «Έγκριση 

σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» και ειδικότερα  

1) την αφαίρεση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου, κόστους 4.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, από το φεστιβάλ «Ημέρες Θεάτρου», του Δήμου Ελευσίνας. 

2) την προσθήκη της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το 

Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου Ελευσίανς το 

Σεπτέμβριο 2021. Ημερομηνία διεξαγωγής 10 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο 

Ελευσίνας. Η εταιρεία Τέχνης «Ars Aeterna» σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων 

παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε 

σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης 

Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η 

Κωνσταντίνα Τάκαλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της 

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

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών και 

3) Στο πλαίσιο του εορτασμού «Αισχύλεια 2021», τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 

Αττικής με το Δήμο Ελευσίνας της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Φοίνισσες» του 

Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Η παράσταση μεταφέρεται από το Αττικό Άλσος που είχε 

προγραμματιστεί να γίνει δυνάμει της υπ’ αρ. 46/2021 απόφασης της Επιτροπής 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ημερομηνία διεξαγωγής 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό 

Ελαιουργείο Ελευσίνας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, 

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

συντελεστών.(Επειδή πρόκειται για μεταφορά της παράστασης από το Αττικό Άλσος, δεν 

επιβαρύνεται οικονομικά η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) 
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Β) Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 106.775 €, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του ποσού των 

α) 35.675€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

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

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μεγάρων, γ) 9.200 €, 

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

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ασπροπύργου, δ) 

23.600 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας 

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

για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Φυλής. 

 

Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις είναι οι εξής: 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

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

στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου 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. Το κόστος της 

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

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 6 Ιουλίου 2021.  

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ναπολεοντία», του Αντρέα Στάϊκου σε σκηνοθεσία 

Κερασίας Σαμαρά, με το Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά τη Βίκυ Μαραγκάκη και 

την Ιζαμπέλλα Φούλοπ, κόστους 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 12 Ιουλίου 2021.  

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

της Αγάπης Μολυβιάτη – Βενέζη, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, σε 

σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου με τους Αγγελική Καρυστινού και Βαγγέλη 
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Ψωμά και μουσική Ηρώ Σαϊα, κόστους 4.175 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 14 Ιουλίου 2021.  

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Νικολαϊδη με τη Φωτεινή Φιλοσόφου, το Γιάννη Νικολαϊδη, το Νίκο Γιάννακα κ.α. 

κόστους 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία διεξαγωγής 8 Ιουλίου 2021.  

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

σύγχρονου χορού  DAGIPOLI DANCE Co (Συμπεριληπτική ομάδα ΑμεΑ και μη), 

κόστους 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 3 Ιουλίου 2021.  

6. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία Βασίλη 

Μπισμπίκη και με τον Τάσο Σωτηράκη, κόστους 2.600 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 5 Ιουλίου 2021.   

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

Παντελή Παπαδόπουλου, κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 16 Ιουλίου 

2021.  

8. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γέρος του Μοριά» του Αλμπέρτο Εσκενάζη σε 

σκηνοθεσία Γιάννη Καλατζόπουλου, κόστους 2.900 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 7 Ιουλίου 2021.  

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού «Αισχύλεια 2021», η Περιφέρεια Αττικής θα συνδιοργανώσει 

με το Δήμο Ελευσίνας τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Φοίνισσες» του Ευρυπίδη, από το 

Εθνικό Θέατρο. Ημερομηνία διεξαγωγής 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο 

Ελευσίνας. Η παράσταση μεταφέρεται από το Αττικό Άλσος που είχε προγραμματιστεί να 

γίνει δυνάμει της υπ’ αρ. 46/2021 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.(Επειδή 

πρόκειται για μεταφορά της παράστασης από το Αττικό Άλσος, δεν επιβαρύνεται 

οικονομικά η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) 
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Επιπλέον προστίθεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Ελευσίνας, το μήνα Σεπτέμβριο 

και η θεατρική παράσταση με τίτλο «Βάκχες» του Ευριπίδη από το Δημοτικό Θέατρο 

Ιωαννίνων. Ημερομηνία διεξαγωγής 10 Σεπτεμβρίου 2021, στο παλαιό Ελαιουργείο 

Ελευσίνας. Η εταιρεία Τέχνης «Ars Aeterna» σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων 

παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε 

σκηνοθεσία Νικαϊτη Κοντούρη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ερμηνεύουν ο Άκης 

Σακελλαρίου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παπά, η 

Κωνσταντίνα Τάκαλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ρηνιώ Κυριαζή κ.α. Το κόστος της 

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

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

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

πολιτιστικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι 2021. 

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

σκηνοθεσία Γιώργου Ματαράγκα κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 25 Ιουλίου 2021 στο θεατράκι Άλσους Θεόγνιδος του Δήμου 

Μεγαρέων 

2. Παιδική θεατρική παράσταση 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. Ημερομηνία διεξαγωγής 23 Αυγούστου 2021 στο 

θεατράκι Άλσους Θεόγνιδος του Δήμου Μεγαρέων 

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

Λάλου, κόστους 4.800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων 

και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 29 Ιουνίου 2021 στο 

θεατράκι Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων 

4. Μουσική συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη, κόστους 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. Ημερομηνία διεξαγωγής 2 Αυγούστου 2021 στο θεατράκι Άλσους 

Θεόγνιδος του Δήμου Μεγαρέων 

5. Μουσική συναυλία με το Φάνη Μπαρμπούνη και την ορχήστρα του, κόστους 

3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 
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καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 16 Ιουλίου 2021 στο θεατράκι 

Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με την Τίνα Τράκου, μια σπουδαία ερμηνεύτρια με σπουδές 

φωνητικής και ακορντεόν στο Εθνικό Ωδείο, γνωστή από την δισκογραφική της 

πορεία, συμμετοχές σε μουσικοθεατρικές θεματικές παραστάσεις κόστους 4.200 

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

καλλιτεχνών και συντελεστών. Μέρος της αμοιβής της παράστασης διατίθεται 

για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς της εταιρείας αρωγής παιδιών με αναπηρία 

ΔΩΣΕ ΖΩΗ. 

2. Μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού και την ορχήστρα της, 

κόστους 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

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

Γιώργου Ματαράγκα, κόστους 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 7 

Αυγούστου 2021 στη δημοτική ενότητα Βιλίων, στον αύλειο χώρο δημοτικού 

σχολείου. 

2. Παιδική θεατρική παράσταση 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. Ημερομηνία διεξαγωγής 22 Αυγούστου 2021 σε αύλειο χώρο 

πρώην δημοτικού σχολείου της δημοτικής ενότητας Ερυθρών. 

3. Μουσική συναυλία από την τοπική ορχήστρα «Μεγαρόσημο», στην Οινόη Αττικής. 

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

αντικατάστασης οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον συναυλίας, με πολλούς 

επώνυμους της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής όπως: Βαγγέλη Κονιτόπουλο, 

Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο κ.α.) 

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

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 31 

Αυγούστου 2021, σε αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ της δημοτικής ενότητας Οινόης 

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

Αλεποχωρίου. Μία παραδοσιακής – Νησιώτικη βραδιά με το Γιάννη Παυλόπουλο. 

(Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης οποιουδήποτε καλλιτέχνη ή επιπλέον 

συναυλίας, με πολλούς επώνυμους της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής όπως: 

Βαγγέλη Κονιτόπουλο, Ελένη Λεγάκη, Νίκο Χατζόπουλο κ.α.) 

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

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. Ημερομηνία διεξαγωγής 20 

Αυγούστου 2021 στο μικρό λιμάνι του Αλεποχωρίου του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας. 

5. Μουσική συναυλία με τον Άκη Δείξιμο, μια συναυλία γεμάτη γνωστές αγαπημένες 

επιτυχίες που χαρίζουν κέφι, συνολικού κόστους 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 13 Αυγούστου στη δημοτική ενότητα Βιλίων, σε αύλειο 

χώρο του δημοτικού σχολείου. 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σοφολογιότατη», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία 

Κατερίνας Μαντέλη κόστους 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 9 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πάρκο Κώστας Λιάρος του Δήμου Φυλής. 

2.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», του Αλφρέντο Σανθόλ σε 

σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, κόστους 7.000 ευρώ, , πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο θεατράκι Βορινό του Δήμου 

Φυλής. 

 

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.  
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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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