
 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 15η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 121η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 27-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 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: 789319/23-09-21 πρόσκληση της Προέδρου 
της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-09-2021. 
 

Θέμα 4ο    

 
Αίτημα για συζήτηση ημερησίας διάταξης, στην 15η Συνεδρίαση της  «Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27.09.2021, 
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής μουσικής εκδήλωσης με τίτλο "Σκύλος στο Δρόμο" 
για τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρας των Ζώων.  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βλάχου 
Γεωργία, Αγγελοπούλου Μαρία , Μάριος Αθανάσιος, Αβραμίδου - Λαμπροπούλου Ανδριανή,  Ευάγγελος 
Αλμπάνης   
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Βοϊδονικόλας Στάυρος, 
Βιδάλη Μαρία, Βάρσου Μαργαρίτα,  Δαλιάνη Φωτεινή,  Βασιλοπούλου Ελένη, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, 
Λυμπέρη Ελένη, Δημητρίου Γεώργιος. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 15 από τα 17 μέλη της  Επιτροπής 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος  (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας)  
παίρνει  τον λόγο  και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

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. 108/09-06-2021 2η ο.ε. (ΑΔΑ:ΩΙΟ17Λ7-Α53) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Έγκριση της 3η Τροποποίησης (Αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2021». 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 81280/06-07-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
οποία επικυρώθηκε η 3η Τροποποίηση (αναμόρφωση) Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Το από 20/09/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 780914/22-09-2021 αίτημα της Πανελλαδικής 
Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή της μουσικής εκδήλωσης με τίτλο 
«Σκύλος στο Δρόμο», αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα των Ζώων. 
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Η Περιφέρεια Αττικής θέλοντας να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων προτείνει κατόπιν αιτήματος 
της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας τη διεξαγωγή μιας μουσικής εκδήλωσης 
με τίτλο «Σκύλος στο Σπίτι» που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως την 17 Οκτωβρίου 2021.  
Πρόκειται για μια διαδραστική μουσική παράσταση, ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, που είναι αφιερωμένη στα 
αδέσποτα όλου του κόσμου,  ανεξαρτήτως είδους, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα στον πιο πιστό και 
ταλαιπωρημένο φίλο, τον Σκύλο όπως και την Γάτα την οποία αρέσκεται να κυνηγά.  
Το μουσικό υλικό της παράστασης που θα δοθεί αποτελούν  αφ’ ενός μεν  τραγούδια  καταξιωμένων 
καλλιτεχνών (Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Λουκιανός Κηλαηδόνης , Αρλέτα, Φοίβος  Δεληβοριάς, Σπύρος 
Γραμμένος, Τζον Λένον, κ.α) καθώς και κομμάτια που δημιούργησε η  καλλιτεχνική ομάδα του ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ.  Μουσικές στιγμές που είτε μέσα από χιουμοριστικές ατάκες είτε μέσα από πικρές  βιωματικές  
καταστάσεις υμνούν την ελευθερία και τη ζωή. Καθημερινά  στιγμιότυπα επιβίωσης των  τετράποδων 
περιπλανώμενων περνούν μπροστά από τα μάτια του θεατή/ακροατή  φέρνοντας εικόνες που ξυπνούν 
συναισθήματα και αφυπνίζουν συνειδήσεις. Εικόνες που ενώ καθ ΄ολοκληρία αναφέρονται στις 
περιπλανώμενες τετράποδες ζωές στην ουσία παραπέμπουν σε κάθε ζωή «εκεί έξω» που προσπαθεί να 
επιβιώσει ή  αναζητά μια νέα πατρίδα. 
Η εκδήλωση αποτελείται από  τρία μέρη.  
Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται χαιρετισμός και ομιλία της Προέδρου και  μελών της Ομοσπονδίας ή 
εθελοντών, με καθέναν να κάνει μια πολύ σύντομη περιγραφή της κατάστασης, προσεγγίζοντας το θέμα 
από τη δική του σκοπιά  και προτείνοντας εφικτές λύσεις. 
Ακολουθεί η μουσική εκδήλωση με την καταξιωμένη στον χώρο της Ιωάννα Εμμανουήλ η οποία ερμηνεύει 
13-16 τραγούδια συνοδεία  στο πιάνο του Γιώργου Κωνσταντινίδη και με τη συνοδεία τετραμελούς 
μουσικού συγκροτήματος. Στο τραγούδι  συμμετέχει η μαθήτρια της Ρεγγίνα Ευαγγελία Αποστολάκου ενώ 
συνοδεύει η σαρανταπενταμελής Παιδική και Εφηβική Χορωδία του Αθηναϊκού Ωδείου υπό την επίβλεψη 
της κ. Εύης Μαρινάκη. Τα μικρά συνδετικά κείμενα ζωοφιλικού περιεχομένου ανάμεσα στα τραγούδια  
έγραψε η Γιόλα Αργυροπούλου που «συνδιαλέγεται» εδώ με τον πιανίστα Γιώργο Κωνσταντινίδη 
ανταλλάσσοντας περιεκτικές  και  χρήσιμες πληροφορίες ανάλογου ύφους  ενώ επιμελήθηκε όλη η ομάδα 
του ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η εκδήλωση έχει διάρκεια 150 λεπτά. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της Π.Φ.Π.Ο στην είσοδο του χώρου που διεξάγεται η 
εκδήλωση, θα πραγματοποιούν μίνι bazaar (με βιβλία και μικροαντικείμενα)  μοιράζοντας ενημερωτικό 
υλικό για τη δράση της Ομοσπονδίας και παρέχοντας πληροφορίες  που αφορούν στις υποχρεώσεις των 
κηδεμόνων σε περίπτωση υιοθεσίας ενώ θα προωθούν ανάλογες κινήσεις. κλπ.  
 
 Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, έξοδα ηχητικού  και 
φωτιστικού εξοπλισμού, εξέδρα και τοποθέτηση έως 120 καρεκλών. 
 
Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους 
της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-
2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – 
Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται:  
• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των 
δήμων(παρ.11)  
• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  
• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  
 
Για τους λόγους αυτούς  
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Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης: 
Διεξαγωγής μουσικής εκδήλωσης με τίτλο «Σκύλος στο Δρόμο» που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως στις 
 17 Οκτωβρίου 2021 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
4 Οκτωβρίου. 
 Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, έξοδα ηχητικού  και 
φωτιστικού εξοπλισμού, εξέδρα και τοποθέτηση έως 120 καρεκλών. 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου που αρχικά θα οριστεί, του τρόπου ή του τόπου και του Δήμου, 
ακόμη και των συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της 
πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο ή Δήμο ή 
τρόπο, ή ακόμη και άλλους συντελεστές χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής.  
 

 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης: 

Διεξαγωγής μουσικής εκδήλωσης με τίτλο «Σκύλος στο Δρόμο» που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως στις 17 

Οκτωβρίου 2021 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 

Οκτωβρίου. 

 Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, έξοδα ηχητικού  και 

φωτιστικού εξοπλισμού, εξέδρα και τοποθέτηση έως 120 καρεκλών. 

 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου που αρχικά θα οριστεί, του τρόπου ή του τόπου και του Δήμου, 

ακόμη και των συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της 

πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο ή Δήμο ή 

τρόπο, ή ακόμη και άλλους συντελεστές χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο 

αυτό. 

 

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

της Περιφέρειας Αττικής.  
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Τα μέλη Βαρέλη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Αθανασίου Μάριος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
 
Τα μέλη Αλμπάνης Ευάγγελος και  Αβραμίδου –Λαμπροπούλου Ανδριανή ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 
απόφασης ως προς την δαπάνη αλλά σημειώνουν πως η πρωτοβουλία είναι προς την σωστή κατεύθυνση. 
 
Το μέλος Τζήμερος Θάνος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης .. « Η οργανωμένη ζωοφιλία που είναι 
κυνοφιλία και γατοφιλία, αποκτά ένα χαρακτήρα δικαιωματικού τσουνάμι, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
απειλές της κοινωνικής ειρήνης και της ίδιας της δημοκρατίας. Όλοι μπορούν να εκτεθούν σε ερεθίσματα, 
να σχηματίσουν εικόνα για την σχέση τους με τα ζώα και τα πράγματα που καπελώνονται από πολιτικές 
σκοπιμότητες στρεβλώνουν την εικόνα για τον κόσμο και τα ζώα που διεκδικούν κοινό χώρο. 
 
 

 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
 Αγγελόπουλος Γεώργιος  
 Αθανασίου Μάριος 
  Αλμπάνης Ευάγγελος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Αβραμίδου – Λαμπροπούλου 

Ανδριανή 
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