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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 15η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 122η 
 

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 5ο    

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής 5ου Φεστιβάλ στο Δήμο Ζωγράφου με τίτλο: 
«Παραδοσιακή μουσική, χοροί και γεύσεις» στο πάρκο Γουδή από 22/10/2021 έως και 24/10/2021. 
  
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. 
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. 
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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. Στο εν λόγω φεστιβάλ, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη , συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου 
Ζωγράφου, λαμβάνοντας μέρος γνωστοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα, παρουσιάζοντας παραδοσιακή μουσική, χορούς 
και τραγούδια και εκθέτοντας τοπικά προϊόντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να 
αφιερώσει τη μία ημέρα του φεστιβάλ στον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη τιμώντας το έργο του και την 
προσφορά του στον πολιτισμό της χώρας μας. Για τον λόγο αυτόν, θα πραγματοποιήσει συναυλία με την Ανεξάρτητη Λαϊκή 
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»,κατά τη διάρκεια της οποίας θα ακουστούν τα πιο αγαπημένα λαϊκά και λυρικά 
τραγούδια του συνθέτη, με ερμηνείες αξιόλογων καλλιτεχνών, όπως ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η 
Σαββέρια Μαργιολά. 
12.Για τους λόγους αυτούς και το ότι η δαπάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής, είναι σύμφωνη με τον 
Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 
133Α/19-7-2018) και έχει ως γνώμονα την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους νέους καθώς και την ενίσχυση των 
γραμμάτων και των τεχνών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) παράρτημα Η 
παρ.13,14. 
                                                                                     Εισηγούμαστε: 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 15.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  και το οποίο περιλαμβάνει τους 
φόρους, τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών και συντελεστών (τραγουδιστών,ηθοποιών, 
διευθυντή χορωδίας, μουσικών και τεχνικών της Ορχήστρας), την ενοικίαση μουσικών οργάνων, τον ηχητικό και φωτιστικό 
εξοπλισμό, καθώς και το κόστος του γραφείου παραγωγής ,για την πραγματοποίηση της εν λόγω συναυλίας και πάντα 
σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα κατά του Covid-19. Τέλος, επισημαίνουμε ξανά πως ενδέχεται να έχουμε αλλαγές τίτλων, 
ημερομηνιών ή ακόμα και συντελεστών, πάντα όμως με την ίδια θεματολογία. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του φορέα 072 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 15.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για το 5ο 
Φεστιβάλ στο Δήμο Ζωγράφου με τίτλο: «Παραδοσιακή μουσική, χοροί και γεύσεις» στο πάρκο Γουδή 
από 22/10/2021 έως και 24/10/2021. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τους φόρους, τις αμοιβές και τις 
ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών και συντελεστών (τραγουδιστών, ηθοποιών, διευθυντή 
χορωδίας, μουσικών και τεχνικών της Ορχήστρας), την ενοικίαση μουσικών οργάνων, τον ηχητικό και 
φωτιστικό εξοπλισμό, καθώς και το κόστος του γραφείου παραγωγής ,για την πραγματοποίηση της εν 
λόγω συναυλίας και πάντα σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα κατά του Covid-19. Τέλος, επισημαίνουμε 
ξανά πως ενδέχεται να έχουμε αλλαγές τίτλων, ημερομηνιών ή ακόμα και συντελεστών, πάντα όμως 
με την ίδια θεματολογία. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του φορέα 072 του 
προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Τα μέλη Αλμπάνης Ευάγγελος και  Αβραμίδου–Λαμπροπούλου Ανδριανή ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 

απόφασης Ευάγγελος  ψηφίζουν κατά «Δεν μπορούμε να δώσουμε θετική ψήφο στα  θέματα που 

έχουν αποτύπωμα δαπάνης, όχι για στενά  οικονομίστικους λόγους αλλά γιατί : 

** Λείπει ένας συνολικός σχεδιασμός έτους - με ειδικές εξαιρέσεις αιτιολογημένων εκτάκτων φυσικά  

- για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με τον ανάλογο οικονομικό προγραμματισμό. 

** Η διοίκηση της Περιφέρειας αναλαμβάνει - κακώς - την οικονομική κάλυψη δράσεων, στις οποίες 

θα έπρεπε να συμβάλουν και άλλοι κρατικοί, αυτοδιοικητικοί και ιδιωτικοί  φορείς, κάτι όμως που 

δεν συμβαίνει εν πολλοίς.  

** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική 

ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.» 

 
. 
 
 

 
 
 
 
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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