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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 19η 
Δια περιφοράς 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 134 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα, έλαβε χώρα διά περιφοράς, (δυνάμει του 
άρθρου 10 της από 11-3-20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55), ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa@patt.gov.gr, ύστερα από 
την με αριθμ. πρωτ. 892155/22-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Eπιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 22-10- 
2021 

 
Θέμα 1ο    

 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι επίκειται η έναρξη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης της 
Περιφέρειας Αττικής με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη 
για την υλοποίησης του προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
με τίτλο « Η Τέχνη και η Επανάσταση του 1821» και ως εκ τούτου τα χρονικά όρια είναι 
περιορισμένα.  
 
Ανάκληση της υπ. αρ. 118/2021 απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγκριση εκ νέου 
σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο «Η Τέχνη και η Επανάσταση του 1821» που θα 
υλοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα B.&M. 
Θεοχαράκη 
 
Στην δια περιφοράς ψηφοφορία 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 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμαγιάννη Ευγενία 
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 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 

  
 
 Παρόντα τα αναπληρωματικά μέλη, Αγγελοπούλου Μαρία και Αθανασίου Μάριος  
 
Απόντα τα μέλη, Δαλιάνη Φωτεινή, Βασιλοπούλου Ελένη και Δημητρίου Γεώργιος 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην δια περιφοράς ψηφοφορία συμμετέχουν 16 από τα 17 μέλη της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Βιδάλη Μαίρη ενημέρωσε 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». 
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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. Τη με αριθμό 107/2021 (ο.ε.) (ΑΔΑ 9769.01.190) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε Η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα με τίτλο « 
Η Τέχνη και η Επανάσταση του 1821» 

12. 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». 

13. 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. 

14. Το Π.Δ. (ΦΕΚ 1756/τΒ/29.11.04) «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη» και κύρωση του οργανισμού αυτού».  

15. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».  

16. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  
17. Το από 22/07/2021 έγγραφο του «Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη», προς τη Δ/νση Αν. 

Προγραμματισμού, με την πρόταση του Ιδρύματος για την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση από 
την Περιφέρεια Αττικής προγράμματος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τίτλο: 
«Η τέχνη και η επανάσταση του 1821».  

18. Την από 19/10/21 τροποποιημένη πρόταση του Ιδρύματος B. & M. Θεοχαράκη. 
19. Την υπ’ αρ. 118/2021 (ΑΔΑ: 637Ω7Λ7-ΥΝΝ) απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού 

της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Το πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Η τέχνη και η επανάσταση του 
1821», έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 (Αποφ.107/21 
ο.ε. Περιφερειακού Συμβουλίου) και στον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 (Αποφ.108/21 
ο.ε. Περιφερειακού Συμβουλίου).  
Το Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 291.000,00 ευρώ συγχρηματοδοτείται με ποσό έως 170.000,00 
ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.190) και με ποσό έως 121.000,00 ευρώ από το ίδρυμα 
Θεοχαράκη.  
Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, κατήρτισε σχέδιο 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με αντισυμβαλλόμενους την Περιφέρεια Αττικής, το 
Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού και το Ίδρυμα Θεοχαράκη.  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του 
προγράμματος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Η τέχνη και η επανάσταση του 
1821», από το Ίδρυμα Θεοχαράκη, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη 
συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος Θεοχαράκη.  
Το Ίδρυμα Θεοχαράκη ιδρύθηκε το 2004, ως κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το 
Δεκέμβριο του 2007 άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι να ενθαρρύνει το κοινό 
να αναπτύξει έναν πλατύ και διεπιστημονικό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και την μουσική, να 
προβάλει το έργο Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα για την διάδοση 
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του περιεχομένου των δραστηριοτήτων του και να αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας, συμπράξεις και 
ανταλλαγές. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών το Ίδρυμα πρότεινε στην Περιφέρεια Αττικής και στο 
Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος: «Η τέχνη και η 
επανάσταση του 1821».  
Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Αττικής και το Ίδρυμα Θεοχαράκη με στόχο τη συμμετοχή τους 
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα, για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της 
ελληνικής επανάστασης επιθυμούν να συμπράξουν και να συνεργαστούν για την υλοποίηση των 
εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Η Τέχνη και η Επανάσταση του 1821». 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις εικαστικές, μουσικές, εκπαιδευτικές και τη διοργάνωση δύο 
συνεδρίων.  
Ειδικότερα:   
 
Α. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2)  
A.1. «Θεόφιλος, ο φουστανελάς ζωγράφος. Θνητοί, Ήρωες & Θεοί»  
Εβδομήντα σημαντικά έργα του Θεόφιλου παρουσιάζονται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, τα οποία προέρχονται, 
από το Μουσείο Θεόφιλου στην Βαρειά της Μυτιλήνης, από Μουσεία, Πινακοθήκες, Τράπεζες και 
ιδιωτικές συλλογές από όλη την ελληνική επικράτεια.  
Διάρκεια Έκθεσης: 14/11/2021-28/03/2022  
Προϋπολογισμός Έκθεσης 120.000€ 
 • Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 69.000  
• Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 51.000  
A.2. «Νίκος Εγγονόπουλος, ο Ορφέας του Υπερρεαλισμού».  
Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη τιμά τη μνήμη του μεγάλου υπερρεαλιστή ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου, 
37 χρόνια από τον θάνατό του, με την αναδρομική παρουσίαση του σπουδαίου ζωγραφικού του έργου, το 
2022. Πρόκειται για έναν ζωγραφικό κόσμο με φανταστικούς ήρωες από την μυθολογία και τη λογοτεχνία, 
την ιστορία και την ποίηση, με αναφορές άλλοτε στον Ερμή, την Ιώ, τον Ηρακλή, την Ευρυδίκη, τον Ορφέα, 
τον Οδυσσέα, την Καλυψώ, την Θέτιδα και τον Πηλέα, τον Ιάσωνα, την Μήδεια έως τον Άνθιμο τον 
Τραλλεύς και τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο. Ένας κόσμος απρόσμενος, που ενώνει το μακρινό χθες με το 
σήμερα, δίνοντας προβάδισμα στη δύναμη μιας υπερρεαλιστικής ζωγραφικής έκφρασης με καθαρά 
χρώματα και δυνατό σχέδιο.  
Διάρκεια Έκθεσης: 10/2/2022-05/06/2022  
Προϋπολογισμός έκθεσης: 93.000,00 €  
• Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 38.000  
• Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 55.000  
 
Β. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (3)  
Β.1. Σειρά συναυλιών (4) με φιλελληνικά τραγούδια που συνέθεσαν ευρωπαίοι συνθέτες της εποχής του 
Αγώνα για να υποστηρίξουν με συναυλίες-εράνους την προσπάθεια των Ελλήνων επαναστατών. 
 Ο Μύλλερ των Ελλήνων. Νοέμβριος 2021.  
Γύρω από τον Ροσσίνι. Δεκέμβριος 2021. 
Ο Μπερλιόζ και η Επανάσταση. Φεβρουάριος 2022.  
Ο Βύρων και οι Μούσες. Μάρτιος 2022.  
Προϋπολογισμός 4 συναυλιών = 16.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 12.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 4.000 
 Β.2. Μουσικά αναλόγια (4) για την επανάσταση  
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Ο γιος της Καλογριάς. Γεώργιος Καραϊσκάκης Η Μάνα-Καλόγρια του Καραϊσκάκη θα διηγηθεί την ιστορία 
του γιου της, από τη γέννησή του μέσα σε μια σπηλιά στην Καρδίτσα, μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Νοέμβριος 2021.  
Η θρυλική Καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Από μικρή η Λασκαρίνα αγνάντευε το πέλαγος και 
σκεφτόταν…. Μακάρι ν΄ αγωνιστώ για την κατατρεγμένη μου πατρίδα. Έγινε η ηρωίδα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Δεκέμβριος 2021.  
Μαντάμ Σενιέ Στο φιλολογικό σαλόνι της Μαντάμ Σενιέ, γνωστό κέντρο της φιλελληνικής κίνησης, έγιναν 
οι πρώτες συναντήσεις των μελών της οργάνωσης του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου και σ΄αυτήν οφείλεται 
η ιδέα και η έμπνευση αυτή. Φεβρουάριος 2022.  
Μαντώ Μαυρογένους Η μεγάλη ηρωϊδα της Ελλάδας. Μια ξεχωριστή μορφή στους αγώνες για την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία. Αγωνίστρια, ατρόμητη μαχήτρια, υπέροχος άνθρωπος με σπάνια 
πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα. Ξόδεψε όλη της την περιουσία για τον αγώνα. Μάρτιος 2022. 
 Προϋπολογισμός 4 μουσικοθεατρικών αναλογίων = 32.000 ευρώ 
 • Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής ευρώ 28.000 
 • Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 4.000  
Β.3. Λόγος και Μουσική (2)  
Χειμωνιάτικο Ταξίδι -Winterreise Η Συναρπαστική Ρομαντική δημιουργία δύο καλλιτεχνών που επηρέασε 
την Ευρωπαϊκή μουσική. Νοέμβριος 2021.  
Και ρόδο μέσα μου πολύ Ένα Αφιέρωμα στην ποίηση του Διονυσίου Σολωμού. Ιανουάριος 2022  
Συνολικό Κόστος 2 συναυλιών 8.000 ευρώ 
 • Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 6.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 2.000  
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Τις εικαστικές εκθέσεις συνοδεύουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικών και 
Γυμνασίων. 
 Συνολικό Κόστος 20 προγραμμάτων = 4.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 3.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 1.000  
Δ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
Δ.1. Η επανάσταση του 1821 και οι νεοελληνικές τέχνες Θεματικοί άξονες: Η λογοτεχνία από τους 
προεπαναστατικούς χρόνους έως σήμερα. Το ελληνικό θέατρο. Από τα προεπαναστατικά τραγούδια και 
εμβατήρια έως τον «απόηχο» του 1821 στο νεότερο ελληνικό τραγούδι. Το εικαστικό σύμπαν της 
Επανάστασης. Μάρτιος 2022.  
Δ.2. «Ο πολιτειακός πατριωτισμός και τα συντάγματα της ελληνικής επανάστασης» Η επέτειος των δυο 
αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί προνομιακό σημείο για την ανάδειξη της 
σημασίας και του ρόλου τόσο της Ελευθερίας όσο και της Πολιτείας στα συνταγματικά κείμενα της 
Επανάστασης και στο ευρύτερο συγκείμενο τους. Μάρτιος 2022  
Συνολικό Κόστος 2 Συνεδρίων = 18.000 ευρώ  
• Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 14.000 ευρώ 
 • Χρηματοδότηση Ιδρύματος Θεοχαράκη 4.000  
 
Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν στο κτήριο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, στην οδό Βασ. 
Σοφίας 9 & Μέρλιν, στην Αθήνα. Οι Δράσεις θα απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα 
είναι δωρεάν για το κοινό χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου και με κανένα άλλο  έσοδο για το ίδρυμα να 
προκύπτει από κάπου. 
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Η οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο εν λόγω πρόγραμμα, θα ξεκινήσει από την 
υπογραφή της παρούσης και αφορά τις δράσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω. 
 
Αρμόδια για τους ειδικότερους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Οικονομική Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να στηρίξει κάθε μορφή τέχνης που προσφέρει ψυχαγωγία και 
χαρά στους πολίτες και προτρέπει τους θεατές να προβληματιστούν και να καλλιεργήσουν τον εσωτερικό 
τους κόσμο. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), 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) 
• Η κοινή́ οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό́ τη διατήρηση της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα η Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού της Γεν. Δ/νσης 
Βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής έχει, σύμφωνα με τον οργανισμό της (ΦΕΚ 1661/18, αρθρ. 
70), αρμοδιότητα για την προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, 
για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς…»  
 

Για τους λόγους αυτούς 

 
 
 
 

Εισηγούμαστε: 
 

Την ανάκληση της υπ. αρ. 118/2021 (ΑΔΑ: 637Ω7Λ7-ΥΝΝ)   απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και την έγκριση εκ νέου της σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο «Η Τέχνη και η 
Επανάσταση του 1821», όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και θα υλοποιηθεί σε συνδιοργάνωση 
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη.  
Το κόστος για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται έως το ποσό των 170.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) και όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα  μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού (Covid-19). 
Οι ειδικότεροι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, ως 
αρμόδιο Όργανο. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 9769.01.190 του προϋπολογισμού έτους 
2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
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Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την ανάκληση της υπ. αρ. 118/2021 (ΑΔΑ: 637Ω7Λ7-ΥΝΝ)   απόφασης Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και την έγκριση εκ νέου της σκοπιμότητας και δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο «Η Τέχνη και η 
Επανάσταση του 1821», όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και θα υλοποιηθεί σε συνδιοργάνωση 
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη.  
Το κόστος για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται έως το ποσό των 170.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) και όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα  μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού (Covid-19). 
Οι Δράσεις θα απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα είναι δωρεάν για το κοινό χωρίς 
αντίτιμο εισιτηρίου και με κανένα άλλο  έσοδο για το ίδρυμα να προκύπτει από κάπου. 
Η οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο εν λόγω πρόγραμμα, θα ξεκινήσει από την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και αφορά τις δράσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται 
ανωτέρω. 
Οι ειδικότεροι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, ως 
αρμόδιο Όργανο. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 9769.01.190 του προϋπολογισμού έτους 
2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Τα μέλη Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Αθανασίου Μάριος ψηφίζουν κατά της 
ανωτέρω απόφασης 

«σε ότι αφορά στην ουσία της συζήτησης ισχύουν τα όσα είχαμε αναφέρει και στην αρχική απόφαση που 

ανακαλείται και βέβαια επιβεβαιώνεται με τη διαδικασία αυτή (δηλαδή ανάκληση και επανυποβολή με 

διορθώσεις και αλλαγές) ότι συνεχίζετε μετά από 2 χρόνια ως διοίκηση με προχειρότητα και χωρίς 

προγραμματισμό». Ειδικότερα ως προς την ουσία της συζήτησης: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για 

τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων για το 1821 και έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά  για τον τρόπο που 

χειρίζεστε τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια». 

Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης 

«η ψήφος των μελών από την παράταξη "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής"  
είναι αρνητική, όπως ήταν και στην 118/2021 απόφαση, της οποίας η ανάκληση/τροποποίηση 

προτείνεται τώρα και για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε τότε». Ειδικότερα : «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.  
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** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική ευθύνη 

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

Ειδικότερα:  « Η προγραμματική σύμβαση θα γίνει μεταξύ 3 φορέων . Τα χρήματα κατά μείζονα λόγο θα 
κατατεθούν από την Περιφέρεια Αττικής ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού πως θα συμμετάσχει. Η Περιφέρεια 
Αττικής οφείλει να δίνει τα χρήματά της για αναπτυξιακούς σκοπούς.» 
 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος  
 Λεονάρδου Πολυτίμη  
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία  
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Αγγελοπούλου Μαρίσ 
 Αθανασίου Μάριος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη  
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή  
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος  
 Λυμπέρη Ελένη  
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
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