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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 21η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 140η  
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή 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: 
971942/16-11-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. πρωτ: 971490/16-11-2021) πρόσκληση 
της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-11-2021. 
 

Θέμα 1ο    

«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 

Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022.» 

 
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 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Βλάχου Γεωργία, 
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αλμπάνης Ευάγγελος. 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Βιδάλη Μαρία 
(Πρόεδρος), Βάρσου Μαργαρίτα, Δαλιάνη Φωτεινή, Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 15 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής  κος Χαράλαμπος Ρασσιάς 
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. 
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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. Την υπ. αρ. 161/2021 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 

θέμα «Έγκριση της 4ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 

οικονομικού έτους 2021». 

 

Αυτή τη χρονιά, με αφορμή τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Περιφέρεια 

Αττικής θέλει να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους πολίτες και να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο κέντρο 

της πόλης, στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο αποτελεί σημείο διέλευσης χιλιάδων πολιτών που καθημερινά 

κινούνται κι εργάζονται στο κέντρο. 

Απώτερος σκοπός είναι να δοθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας και χαράς σε όλους μα κυρίως τα παιδιά, καθώς 

για δεύτερο χειμώνα η πανδημία φαίνεται να πλήττει τη χώρα. 

Από τις 15 Δεκεμβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία μικροπωλητών έναντι της παραχώρησης του χώρου στο 

άλσος, όπου θα τοποθετήσουν περίπτερα και θα πωλούν μικροαντικείμενα, χειροτεχνίες και 

χριστουγεννιάτικες λιχουδιές για του μικρούς μας φίλους, θα αναλάβει το στολισμό του πάρκου με 

χιλιάδες λαμπιόνια στα δέντρα καθώς και στην κεντρική πύλη, την τοποθέτηση παγοδρομίου και σπιτάκι 

Άγιου Βασίλη, όπου τα παιδιά θα μπορούν να επισκέπτονται και να φωτογραφίζονται. Επιπλέον, στο 

πλάτωμα Οικονομίδη θα στηθεί μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής σκοπεύει εγκαταστήσει σπιτάκια με παιδικά εργαστήρια καθώς και μία 

μεγάλη σκηνή, όπου θα διεξαχθούν πολλές καλλιτεχνικές δράσεις και εκδηλώσεις την χρονική περίοδο 

μεταξύ 18 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου του νέου έτους. Κάθε μέρα θα πραγματοποιούνται μία, δύο ή 

ακόμη και τρεις εκδηλώσεις με χριστουγεννιάτικο και χαρούμενο πνεύμα για όλους του επισκέπτες του 

πάρκου και θα είναι εντελώς δωρεάν. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 και ο7/01/2022 είναι 

οι εξής: 
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1) Μία κλασσική συναυλία με χριστουγεννιάτικα Βαλς με την ορχήστρα Brillante που θα 

πραγματοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της 

Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα ωραιότερα κομμάτια του κλασσικού 

ρεπερτορίου J. Strauss, Tschaikovsky, D. Shostakovich, A. Chatsatourian, Λεοναρντ Μπερσταιν κ.α. 

Η συναυλία αποτελείται από 15 άτομα σολίστ μουσικούς και χορωδία. Το κόστος ανέρχεται στο 

ποσό των 3.300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν. Το ποσό 

αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

2) Μία ιδιαίτερα ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία 

με έγχορδα και κρουστά θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στη μαγεία της κλασσικής μουσικής με 

χριστουγεννιάτικη πάντα και εορταστική διάθεση. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό 

των 6.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

3)  Μουσική συναυλία με τη Μαριαλένα Ροζάκη και τον Άρη Πλασκοβίτη. Δύο νέοι φρέσκοι 

τραγουδιστές που θα ερμηνεύσουν χριστουγεννιάτικα ακούσματα αλλά και μουσική από τον 

ελληνικό κινηματογράφο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος για κάθε μία 

εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 2.700 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

4) Μουσική εκδήλωση με τους «MICE the swing band», ένα επταμελές συγκρότημα από την 

Κομοτηνή, με μουσική ταυτότητα που προσδιορίζεται κυρίως από την τζαζ και τη swing. Συχνά 

επιδιώκουν το πάντρεμα ρεμπέτικων και λαϊκών κομματιών σε μια προσπάθεια να αναγεννήσουν 

το παλιό διατηρώντας την αίγλη του και προσδίδοντας το προσωπικό τους ύφος.  Στις διασκευές 

τους μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ήχους της ροκαμπίλι Αμερικής του ΄50 αλλά και της ρετρό 

Γαλλίας της δεκαετίας του ΄30. Έχουν συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης 

Καρρά, η Έλενα Παπαρίζου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, οι «Μέλισσες» κ.α. Το κόστος ανέρχεται στο 

ποσό των 5.750 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. Στο ποσό περιλαμβάνονται τα μεταφορικά έξοδα καθώς 

και τα έξοδα διαμονής και διατροφής. 

5) Μουσική συναυλία με τον Άρη Καμπανό με τίτλο «Τα πιο ωραία λαϊκά». Ο Άρης Καμπανός 

παρουσιάζει με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών ένα πολύ δυνατό και γεμάτο συναισθήματα 

πρόγραμμα με τα δικά του τραγούδια αλλα και τραγούδια από την σύγχρονη ελληνική σκηνή 

καθώς και όλες τις επιτυχίες των σπουδαίων Ελλήνων συνθετών. Από τον Μανώλη Χιώτη και τον 

Γιώργο Ζαμπέτα μέχρι τον Χρήστο Νικολόπουλο ,Αντώνη Βαρδή, τον Γιώργο Θεοφάνους κ.α. Το 
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κόστος ανέρχεται στο ποσό των 2.600 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

6) Μουσική συναυλία με το Γιάννη Σαββιδάκη και τους μουσικούς του. Το πρόγραμμα θα έχει 

διάρκεια πάνω από μία ώρα και περιλαμβάνει εορταστική μουσική καθώς και τις μεγάλες 

επιτυχίες του καλλιτέχνη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές και το κόστος για κάθε μία 

εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 2.900 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν, και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

7) Μουσική συναυλία με τίτλο «Μια αγκαλιά τραγούδια» με την Αρτέμιδα Ματαφιά και την 

τετραμελή ορχήστρα της. Η ερμηνεύτρια Άρτεμις Ματαφιά, μας βάζει σε μια μεγάλη γιορτινή 

αγκαλιά με πολύ αγαπημένα τραγούδια από όλο τον κόσμο. Τραγούδια Αγάπης με τη μαγική 

χρυσόσκονη των γιορτών, τραγούδια Έρωτα κι Ελπίδας, τραγούδια που θα σας κάνουν να 

ονειρευτείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε και να ζήσετε το γιορτινό κλίμα των ημερών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη ζεστασιά της δικής της γιορτινής αγκαλιάς! Η εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος για κάθε μία εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 

2.700 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

8) Μουσική συναυλία με την Υψίφωνο Σολίστ Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη που μαζί με τη σολίστ και 

καθηγήτρια πιάνου Βίνυ Φούντα, θα ερμηνεύσει μελωδίες άκρως εορταστικές. Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

9) Μουσική εκδήλωση με την Ασπασία Στρατηγού και το Βασίλη Κορακάκη. Δύο νέες λαΐκές φωνές 

και δημιουργοί μας συστήνονται  και οι δρόμοι πλημμυρίζουν από  γνήσιο ηχόχρωμα, μεστομένο. 

Ο καθένας τους κουβαλάει μοναδικά χαρίσματα στη μουσική του φαρέτρα. Μουσικοί 

συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες μας κερνάνε από το νέκταρ της φωνής τους και πάντα με 

εορταστική διάθεση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος για κάθε μία 

εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 4.400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

10) Μουσική συναυλία με την Ελένη Καρακάση. Μαζί με τον εξαιρετικό συνεργάτη της πιανίστα 

Παναγιώτη Παπαγεωργίου η λυρική αοιδός και ηθοποιός θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια 

σύγχρονα και όχι μόνο, μέσα από ένα εορταστικό πρόγραμμα που θα μας ταξιδεψει σε μουσικά 

μονοπάτια με το άρτιο φωνητικό της τόξο. Απ’ τον Αττίκ, τον Μιχάλη Σουγιούλ και τον Κώστα 

Γιαννίδη τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μίκυ Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, μέχρι το σήμερα. Το 

κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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11) Μουσική συναυλία με τη Ζωή Παπαδοπούλου. Η Ζωή Παπαδοπούλου επιλέγει για τα φετινά 

Χριστούγεννα, ένα πρόγραμμα γιορτή! Για να τραγουδήσουμε παρέα, να κοιταχτούμε στα μάτια 

και να πούμε ζήτω η Ζωή!!! Μαζί της πέντε εξαιρετικοί μουσικοί στο πιάνο, μπουζούκι, κιθάρα και 

στα κρουστά και κοντραμπάσο. Τραγούδια με κέφι όπως: Πάντα γελαστοί, Η αγάπη είναι ζάλη, 

Είσαι ένα περιστέρι, Μιλώ για σένα, Ότι ανέβασε η καρδιά, Βασιλική, Λιανοτράγουδα, Ξενύχτησα 

στην πόρτα σου, Ζήλια μου, Εφτά τραγούδια, Απόψε ήρθα για να πιώ, κρίμα το μπόι σου, Μην 

κάνεις όνειρα τρελά κ.α.. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος για κάθε μία 

εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 2.700 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

12) Μουσική συναυλία με την Ερωφίλη και την Ορχήστρα Smyrna. Η Ερωφίλη, ερμηνεύτρια που μετρά 

αρκετά χρόνια αξιόλογης παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι τόσο μέσα από την προσωπική της 

δισκογραφία όσο και με τις συνεργασίες της με δεκάδες ξεχωριστούς ερμηνευτές και δημιουργούς, 

συναντά την πολλά υποσχόμενη και δραστήρια ορχήστρα Smyrna, σηματοδοτώντας μια ιδιότυπη 

γυναικεία συμμαχία, γεμάτη γνώση και ωριμότητα, σ’ ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν τις 

ρίζες τους σ’ένα πολιτισμό που σμιλεύτηκε μέσα από διαφορετικές κουλτούρες. Μας παρασύρουν 

με το προσωπικό τους ύφος, αρμονικά δεμένο με το χθες και συνδυάζοντας τη φρεσκάδα με την 

παράδοση, μας ταξιδεύουν μελωδικά στο χρόνο με σκοπούς και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την 

Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, την Μακεδονία, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών 

συνθετών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος για κάθε μία εκδήλωση 

ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

13) Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με την Κωνσταντίνα and the Boys. Θα ακουστούν 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και επιτυχίες των ‘80’ s. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

δύο φορές και το κόστος για κάθε μία εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 1.650 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

14) Μουσική εκδήλωση με το Στέλιο Καρύδα και την τετραμελή ορχήστρα του. Ο καταξιωμένος 

μουσικός μας παρουσιάζει μια μουσική παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια της Μ. Ασίας, 

ρεμπέτικα του Πειραιά, μέχρι τα λαϊκά και έντεχνα του σήμερα. Φιλική συμμετοχή η Στέλλα 

Καρύδα. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 4.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  

15) Δύο Μουσικές συναυλίες με τη χορωδία της Περιφέρειας Αττικής.  

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, πρόσφατα συγκροτήθηκε η χορωδία που 

απαρτίζεται από εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής. Ήδη έχουν ξεκινήσει πρόβες και οι 
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υπάλληλοι που δήλωσαν, με πολλή μεγάλη χαρά, συμμετοχή αλλά και μπόρεσαν να συνδυάσουν 

το πρόγραμμά τους για να γίνουν μέλη της χορωδίας, είναι έτοιμοι να ερμηνεύσουν 

χριστουγεννιάτικα ακούσματα με τη βοήθεια της μαέστρου Ντέπυς Σακελλαρίου. Τη μία συναυλία 

θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τον Γιώργο Ρους, ο οποίος με την κιθάρα του θα μας 

χαρίσει τραγούδια από το προσωπικό του άλμπουμ αλλά και ξένες επιτυχίες. Το κόστος της 

μουσικής εκδήλωσης με το Γιώργο Ρους ή αλλιώς Rous, ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνική αμοιβή. 

Τη δεύτερη συναυλία, θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τη χορωδία του μουσικού σχολείου 

Αθηνών, η οποία πρόσφατα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην 11η Ολυμπιάδα Χορωδιών, στην 

κατηγορία «Παιδικές Χορωδίες» που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Βέλγιο μεταξύ από τις 30 

Οκτωβρίου ως τις 7 Νοεμβρίου, με συμμετοχή 300 χορωδιών από όλο τον κόσμο.  

Η αμοιβή της μαέστρου και του πιανίστα της χορωδίας της Περιφέρειας Αττικής για το σχεδιασμό, 

τις ακροάσεις μαζί με τον Τομεάρχη Πολιτισμού,  τις πρόβες αλλά και τις δύο συναυλίες ανέρχεται 

στο ποσό των 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

16) Δύο μουσικές συναυλίες με το μουσικό σχήμα De Profundis, ένα οκταμελές σχήμα που αποτελείται 

από μόνο από έγχορδα και ειδικότερα 5 βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο κι ένα κοντραμπάσο. Το 

μουσικό σχήμα θα παίξει μουσική από κλασσικά έργα, παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες 

και σύγχρονα χριστουγεννιάτικα ακούσματα. Το κόστος κάθε συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 

1.250 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

17) Μουσική συναυλία με το Χάρη Πανόπουλο, ένα νέο τραγουδοποιό, μουσικό και ερμηνευτή που 

κερδίζει  με γρήγορους ρυθμούς τις εντυπώσεις και στιγματίζεται ως ένας ώριμος και δυναμικός 

καλλιτέχνης.  

Με σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών,  σπουδές  στο λαούτο  και  στην Βυζαντινή μουσική,  αλλά 

και με την αγάπη  του ως προς στην έντεχνη και παραδοσιακή μουσική,  ξεδιπλώνει με την 

παρουσία τους όλες τις μουσικές του πτυχές επί σκηνής σ’ενα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια και 

συναισθήματα. 

Το  πρόγραμμα απαρτίζεται από τραγούδια που ξεχώρισαν  στην πρώτη του δισκογραφική  του 

δουλειά με τίτλο “Το Δέντρο που Μεγάλωσε“, που κυκλοφόρησε από το Ogdoo Music 

Group το 2018,  αλλά και από  γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια που διαμόρφωσαν την 

καλλιτεχνική  του προσωπικότητα, τα οποία συνδυάζουν αρμονικά την έντεχνη μουσική με την 

παραδοσιακή. Μαζί του και η Δέσποινα Πανοπούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές 

και το κόστος για κάθε μία εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 2.750 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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18) Δύο μουσικές συναυλίες με τους πασίγνωστους και ξεσηκωτικούς Swinging’ Cats. H επταμελής 

ορχήστρα με τον κοµψό jazzy ήχο τους, το κέφι και την αστείρευτα δηµιουργική τους φύση, 

αναµειγνύουν µουσικά ρεύµατα, όλων των εποχών, µε ευρηµατικό τρόπο. Το κόστος κάθε 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

19) Μουσική συναυλία με τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της. Η πολυτάλαντη 

τραγουδίστρια θα μας ταξιδέψει με την ορχήστρα της ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες σε 

γιορταστικό πάντα τόνο! Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

1) Δύο παραστάσεις με το γνωστό μάγο ΣΑΝΚΑΡΑ. Ένα μοναδικό θέαμα μαγείας και ψευδαισθήσεων 

όπου o κορυφαίος Έλληνας μάγος Σανκάρα με την ομάδα του επιστρέφουν με το νέο show, 

''ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ''. Το θέαμα απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και μέσα από 

νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην ψευδαίσθηση, ο θεατής ανακαλύπτει 

τα όρια του μύθου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας. Το θέαμα 

περιλαμβάνει αιώρηση αντικειμένων, αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά στα 

μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικούς καθρέφτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks 

κόντρα στους νόμους της φυσικής και της λογικής. Το κόστος της κάθε παράστασης ανέρχεται στο 

ποσό των 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ρούντολφ ο τραγουδιστής (αλλά της όπερας). Μια περιπετειώδης, 

διασκεδαστική παράσταση, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ήρωα των Χριστουγέννων. Γεμάτη 

τραγούδια και χορό, πολλή συμμετοχή των παιδιών, κοστούμια και σκηνικά. Το κείμενο και η 

σκηνοθεσία είναι του Νίκου Καμτσή και παίζουν οι ηθοποιοί : Λαμπρινή Θάνου, Δέσποινα Μακρή 

και Αθηνά Χατζηαθανασίου. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος κάθε 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3) Θεατρική παράσταση με τίτλο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» του Καρόλου Ντίκενς, σε 

σκηνοθεσία Θανάση Αλφόνσου και με το Θοδωρή Κατσικαλούδη. Ο Θοδωρής Κατσικαλούδης  και 

η ομάδα του μας παρουσιάζει το έργο ενός συγγραφέα που θέλησε να μας μεταφέρει σε μια 

ιδανική κοινωνία με τους στολισμένους δρόμους, χριστουγεννιάτικα δέντρα, γκι, δεντρολίβανα, 

βοηθώντας έτσι στην καθιέρωση του εορταστικού κλίματος που έκανε τα Χριστούγεννα κοσμική 
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γιορτή. Πίστευε ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων πρέπει να κυριαρχεί στις σχέσεις των 

ανθρώπων όλο το χρόνο. Με αυτήν την όμορφη, διδακτική ιστορία κατάφερε να ζεστάνει τις 

καρδιές των ανθρώπων, να επαναφέρει στις μνήμες τη χαρά και τον ενθουσιασμό των 

Χριστουγέννων και να συνεισφέρει στην καθιέρωσή τους ως γιορτή αγάπης αλλά και συμπόνοιας. 

Ερμηνεύουν: Θανάσης Αλφόνσο, Γιάννης Κορδαλής, Πάττυ Φλέσσα, Παναγιώτης Καλαφάτης, Βίκυ 

Θεοφανάκη, Γιώργος Κοντογιάννης, Λουκία Φιλίππου, Γιάννης Ματθαίου. Αφηγητής ο Θοδωρής 

Κατσικαλούδης. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές και το κόστος κάθε παράστασης 

ανέρχεται στο ποσό των 2.100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν 

προκύπτουν και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4) Θεατρική παράσταση «Τα Χριστούγεννα της Οδέττης και του Αρθούρου» “Odette’s stories/ Arthur 

V.S. Santa Christmas version”. Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν και... η Οδέττη και o Αρθούρος δεν 

χάνουν ευκαιρία!  

• Ποιο είναι το µαγικό ξόρκι που θα τους µεταφέρει στην παγωµένη Καισαρεία;  

• Πώς βρέθηκε το γραµµατοκιβώτιο του Αη-Βασίλη στα χέρια του Αρθούρου και πώς η Οδέττη τον 

πείθει να πάρει τη θέση του; 

Μια συναρπαστική ιστορία, γεµάτη γκάφες και περιπέτεια, µέσα σε µια εξ’ ολοκλήρου 

χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα. Ένα συνοθύλευµα χορού, ταχυδακτυλουργικών, τσίρκου, µιµικής, 

θεάτρου και διάδρασης, µε µηνύµατα που προβάλλουν τη σηµασία της διαφορετικότητας της 

µοναδικότητας και της ουσιαστικής αγάπης. 

Η κάθε παράσταση διαρκεί 45 λεπτά και το κόστος για μία παράσταση ανέρχεται στο ποσό των 

400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν. Η παράσταση θα 

πραγματοποιηθεί τρεις φορές. 

5) Πέντε παραστάσεις με σαπουνόφουσκες (Magic bubble show). Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο 

θέαμα με μικρές και μεγάλες σαπουνόφουσκες, από την καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite. 

Κατά τη διάρκεια του θεάματος το κοινό αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και δημιουργεί 

μοναδικά πειράματα επί σκηνής με σαπούνι και νερό και 

Πέντε παραστάσεις της μετακινούμενης συμμετοχικής παράστασης με σαπουνόφουσκες με τίτλο 

«Ο κήπος των Ευχών» “Bubble Parade” από την καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite. 

Πρόκειται για μια παρέλαση (μαζί με το εικαστικό άρμα) δυο περιπλανώμενων πλασμάτων που 

δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής σκορπίζοντας εκατομμύρια σαπουνόφουσκες και 

δημιουργώντας πηγαία διάδραση με το κοινό. Η κάθε παράσταση διαρκεί 90 λεπτά.  

Το κόστος για τις δέκα παραστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 5.150 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων αν προκύπτουν. 

ΑΔΑ: 6ΤΛΦ7Λ7-ΩΥΖ



 1

6) ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

 Μία παράσταση με κουκλοθέατρο που έχει τίτλο "Ας πούµε όλοι µαζί παραµύθι απ’ την αρχή”… 

Δυο χάρτινες φτερούγες κολληµένες στα πλευρά µου µε κάνουν να ταξιδεύω στα πιο 

αποµακρυσµένα χωριά, στις πιο απόκρηµνες βουνοκορφές και να βουτώ σε λίµνες µαγικές παρέα 

µε πλάσµατα φανταστικά … Με σκηνικό ενα µεγάλο βιβλίο και µε την µαγική φράση "µια φορά και 

ένα καιρό" ξεκινάµε να πλάθουµε ένα παραµύθι µαζί µε τα παιδιά δίνοντας τους την δυνατότητα 

να δοµήσουν πραγµατικά τον σκελετό του παραµυθιού.  

Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραµµα φιλαναγνωσίας µε την µέθοδο Propp που µας 

ξεκλειδώνει τρόπους για να φτιάξουµε την δικιά µας µοναδική ιστορία και να ταξιδέψουµε στο 

δικό µας παραµύθι για να βρούµε την ατελείωτη χαρά που µπορεί να µας χαρίσει ένα βιβλίο και 

να µας αποκαλύψει την δύναµη που κρύβουν τα παραµύθια.  

Η παράσταση έχει διάρκεια 45’, απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και είναι 

προσαρµοσµένη µε γιορτινό - Χριστουγεννίατικο θέµα. 

  Δύο χριστουγεννιάτικες παραστάσεις κουκλοθεάτρου με τίτλο  «Η επανάσταση των γλυκών και 

το μαγικό κάλεσμα». Μέσα από κωµικές και τρυφερές στιγµές ένας κουραµπιές κι ένα 

µελοµακάρονο, που ζουν στο ζαχαροπλαστείο του κυρίου Λουκουµάκι, προσπαθούν να σώσουν τα 

παραδοσιακά γλυκά! Θα καταφέρουν άραγε µε τη βοήθεια των παιδιών και του ξωτικού των 

Χριστουγέννων να µαγέψουν τους ανθρώπους; Θα καταφέρει η Άρτεµης να φτιάξει γλυκά µαζί µε 

τη µαµά της; Μία χριστουγεννιάτικη παράσταση κουκλοθεάτρου µε κούκλες muppet και άρωµα 

«κανέλας» όπου τα παιδιά συµµετέχουν µε µουσικοκινητικά παιχνίδια. 

Ο Σχεδιασµός και η υλοποίηση των τριών παραστάσεων ανήκει στην Αγγελική Γουναρίδη, 

κουκλοπαίχτρια, κουκλοκατασκευάστρια και παιχνιδοεµψυχώτρια.  

Το κόστος για τις τρεις ως άνω παραστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών. 

 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Για την άρτια διεξαγωγή όλων των ως άνω πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν το 

χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου 2022 απαιτείται η τοποθέτηση 

εξέδρας, καλυπτώμενη από διαφανή τέντα για τις βροχερές και πολύ κρύες μέρες των Εορτών, 

καθώς και οτικοακουστικός εξοπλισμός για τη σωστή μετάδοση των εκδηλώσεων. Επίσης, θα 

τοποθετηθεί και μία μεγάλη γιγαντοοθόνη στην είσοδο του Πάρκου, όπου γνωστοί καλλιτέχνες θα 

εμφανίζονται ευχόμενοι Χρόνια Πολλά καθώς και θα προβάλλονται ήθη και έθιμα απ’ όλη την 

Ελλάδα, πρόκειται για τα έξι πρώτα επεισόδια της παραγωγής με τίτλο «Μια μικρή Ελλάδα στην 
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Αθήνα». Τέλος, καθημερινά να παίρνονται λήψεις από τις εκδηλώσεις και τα θεάματα, με σκοπό 

τη δημιουργία ενός απολογιστικού βίντεο. Συνολικά όλες οι ως άνω εργασίες μαζί με τη διεύθυνση 

κι εκτέλεση παραγωγής ανέρχονται έως το ποσό των 83.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και ειδικότερα: 

Α) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ έως του ποσού των 30.000 ευρώ και περιλαμβάνει τις κάτωθι 

εργασίες:  

- Τέντα στέγασης εκδηλώσεων 30 x 12m  

- Συντονισμός δράσεων  

- 17 Καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά 5-12 ετών  

- Δημιουργία περιεχομένου για led wall: Βίντεο με ευχές καλλιτεχνών | 6 επεισόδια της παραγωγής 

“Μια μικρή Ελλάδα στην Αθήνα”  

- Κινηματογράφηση πλάνων από τις εκδηλώσεις και δημιουργία απολογιστικού βίντεο  

- Διεύθυνση σκηνής  

- Διεύθυνση παραγωγής  

Β) ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως του ποσού των 23.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και αφορά τον 

εξής εξοπλισμό:  

ΗΧΟΣ - Αναρτώμενο PA SYSTEM τύπου Line Array 4way active με επίγεια subwoofer ισχύος 15- 

20KW continue και μέσης στάθμης 112dBSPL-115 dBSPL σε όλο το χώρο ακρόασης (ενδεικτική 

μέγιστη χωρητικότητα έως 2.000 άτομα). - Κονσόλα κεντρική 3 2 - 4 8 Κ ψηφιακή με 16AUX OUT 

min. - STAGE BOX ψηφιακό ή αναλογικό SPLITTER και MULTI 50Μ max., 32Κ. - MONITOR κονσόλα 3 

2 - 4 8 Κ ψηφιακή 16AUX OUT min - MONITOR ηχεία 12ΤΜΧ με ενισχυτές (15 ́ή 12 ́500W RMS.) - 

IEM SYSTEM P16 ολοκληρωμένο 10ΤΜΧ - Μικρόφωνα και απαραίτητη καλωδίωση. BACKLINE - SET 

τύμπανα με SET μικρόφωνα DRUMS - Ενισχυτές κιθάρας και μπάσου - Stage piano TMX1 88 KEYS 

με βάση για πλήκτρα TMX 3. - Μικρόφωνα & 16TMX DI BOX ενεργά (RADIAL) - 15 ΤΜΧ αναλόγια με 

φωτάκια και 25ΤΜΧ γερανοί μικροφώνων.  

Τοποθέτηση ΕΞΕΔΡΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - Εξέδρα 9*7μ & Support ύψους έως 8μ και 

διάστασης έως 10*8μ. - Riser για τύμπανα ή για γενικότερη χρήση (backline, χορωδίες κλπ.) 16m2-

20m2 - Δυνατότητα ασφάλισης του support με αντίβαρα του τόνου  

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - Πίνακας ρεύματος, τριφασικός, 63Α & τριφασική παροχή ρεύματος 50μ. - PAR LED 

RGBWΑ 270W min. (TMX16) - Ρομποτικά led beam 7R Hybrid (ΤΜΧ8-12) & ρομποτικά led WASH 

(ΤΜΧ6-8) - FOUR LIHGT BLINDER φώτα κοινού (2ΤΜΧ) & TWO LIGHT BLINDER φώτα σκηνής (4ΤΜΧ) 
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- Fresnel 1000W με dimmer (4-8ΤΜΧ) - Κανόνι τύπου follow spot με ίριδα (1ΤΜΧ) - Light Console 

και  

 

Γ) Ενοικίαση και τοποθέτηση γιγαντοοθόνης για όλη τη διάρκεια των εορτών, έως του ποσού των 

30.000 ευρώ για τις κάτωθι προδιαγραφές και εργασίες: 

- 1 LED WALL τύπου P4.81 OUTDOOR, διαστάσεων 5mX3m * Model: C-Lite P4.81 SMD1921 rental 

outdoor LED screen * Module size : 250mm(L)*250mm(H). * Cabinet size : 500mm(L)*1000mm(H). * 

Final screen size:15m2 * Brightness: 4500~5000cd/㎡ - 1 τράσα στήριξης - Απαραίτητες 

καλωδιώσεις - Τεχνική υποστήριξη - Εγκατάσταση & απεγκατάσταση εξοπλισμού 

Επειδή αυτά τα Χριστούγεννα η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να οργανώσει σειρά εκδηλώσεων στο 

Πεδίον του Άρεως που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις ηλικίες. 

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) 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 

Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022 και 

αφορούν  

Α) έως 54 πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεάματα έως του ποσού των 140.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω καθώς και 

Β) έως του ποσού των 83.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για την υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων, 

των δράσεων και των θεαμάτων και ειδικότερα την οργάνωση κι εκτέλεσης παραγωγής, την τοποθέτηση 

εξέδρας, τοποθέτηση γιγαντοοθόνης, τοποθέτηση και λειτουργία 17 καλλιτεχνικών εργαστηρίων για 

παιδιά από 5 έως 12 χρονών καθώς και την ηχοφωτιστική κάλυψη. 
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Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί, του χώρου, ή ακόμη και των 

συντελεστών, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο, ή 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 Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας 

Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022 και 

αφορούν  

Α) έως 54 πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεάματα έως του ποσού των 140.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω καθώς και 

Β) έως του ποσού των 83.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για την υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων, 

των δράσεων και των θεαμάτων και ειδικότερα την οργάνωση κι εκτέλεσης παραγωγής, την τοποθέτηση 

εξέδρας, τοποθέτηση γιγαντοοθόνης, τοποθέτηση και λειτουργία 17 καλλιτεχνικών εργαστηρίων για 

παιδιά από 5 έως 12 χρονών καθώς και την ηχοφωτιστική κάλυψη. 

   

Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας που αρχικά έχει οριστεί, του χώρου, ή ακόμη και των 

συντελεστών, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο, ή 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.  

Τα μέλη Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και Αυλωνίτου Χρυσάνθη ψηφίζουν κατά 
της ανωτέρω απόφασης. 
 
Τα μέλη Λυμπέρη Ελένη και Αλμπάνης Ευάγγελος ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 
 
Το μέλος Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Αλμπάνης Ευάγγελος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
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