
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  18.02.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 172 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 4 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 4 /2021              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  16/02/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  170 /12.02.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 12 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία                       

                  Γουργούλης Κων/νος                                                            Διακογιάννης Πέτρος                                   

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                                                                                       

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  

                  Νικολακοπούλου Βασιλική

                  Δάρρας Γεώργιος                                                                                                                                          

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                     

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                   
                                                     

                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση

Πολιτιστικού Φεστιβάλ με θέμα “Χαίρε ώ
χαίρε Λευτεριά”, αφιερωμένο στα 200

χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και
πρόταση επιχορηγήσεως του από το

Υπουργείο Πολιτισμού”
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Επί του  μόνου      θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση Πολιτιστικού Φεστιβάλ με θέμα “Χαίρε ώ χαίρε
Λευτεριά”, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και πρόταση επιχορηγήσεώς του

από το Υπουργείο Πολιτισμού.” 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ εισηγείται: 

Εισηγούμαι την, κατ΄αρχήν, λήψη αποφάσεως για την δημιουργία ετήσιου πολιτιστικού Φεστιβάλ, με τίτλο 
«Φεστιβάλ Πολιτισμού, του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής», 
αρχής γενομένης από το έτος 2021. Θα σας κάνω μια γενική και πλήρη ενημέρωση επί του θέματος.

Πέρυσι, στις αρχές του χρόνου, είχαμε συζητήσει ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε ένα πολιτιστικό Φεστιβάλ. 
Λόγω της πανδημίας, αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατόν. Φέτος όμως, εκτιμάται ότι μετά το Πάσχα θα είναι 
δυνατή (και επιβεβλημένη) η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έστω υπό όρους. Εννοείται, ότι θα 
υπάρξουν και άλλες μικρότερες εκδηλώσεις, πλην των ετήσιων (όσες καταστεί δυνατόν να γίνουν, αφού για 
αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμη δεν θα γίνονται πρόβες).

Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΔΑΠ, με ενέργειές μας, εγγράφηκε στο Μητρώο Φορέων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, καταθέτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτό, του δίνει την δυνατότητα 
να κάνει αιτήματα για επιχορηγήσεις Φεστιβάλ και εκδηλώσεων, ανάλογα με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος 
που εκδίδει το ΥΠΠΟ. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων είναι κλιμακούμενο, 6-8-12-15 και 30.000 ευρώ. 
Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε χρήση της δυνατότητός μας αυτής, η δε προθεσμία υποβολής του 
αιτήματος είναι έως 22 Φεβρουαρίου 2021 και απαιτεί την επισύναψη πολλών δικαιολογητικών. Πέραν των 
υπολοίπων, αναλυτικό προϋπολογισμό, ονόματα και βιογραφικά βασικών συντελεστών, πλήρες πρόγραμμα, 
αναλυτική περιγραφή της εκδηλώσεως, προσδοκώμενα οφέλη κλπ.

Το ΥΠΠΟ έχει την δυνατότητα επιχορηγήσεως, στο ύψος ενός συνολικού ανώτατου ποσού ετησίως, το οποίο 
σημαίνει ότι μπορεί να επιχορηγήσει ή όχι το αίτημά μας. Όπως επίσης, αν επιχορηγήσει, τα χρήματα που θα 
δώσει μπορεί να είναι μέρος του κόστους της εκδηλώσεως. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε στο ΥΠΠΟ ότι το 
Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως, προκειμένου να ληφθεί υπ΄όψιν σε επόμενα αιτήματα 
επιχορηγήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 Ειδικά για φέτος, το Φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με θέμα-
τίτλο «Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!».

Θα είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, προβολής του Πολιτισμού,  που θα περιλαμβάνει  μορφές της τέχνης, 
όπως Θέατρο και Μουσική, αναδεικνύοντας  πολιτιστικές δομές και καλλιτεχνικά σύνολα του ΠΑΟΔΑΠ 
καθώς και  τοπικούς και υπερτοπικούς  καλλιτέχνες (ως έκτακτους συνεργάτες) αλλά και πολιτιστικές δομές 
και μουσικά σύνολα άλλων Δήμων. Το 1ο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Παρασκευή, στις 25,26, 
27 και 30 Ιουνίου. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα λόγω της πανδημίας, οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στις 9, 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την πραγματοποίησή του έχουν επιλεγεί η κεντρική πλατεία της πόλης (οι τρεις πρώτες εκδηλώσεις) και 
το Πάρκο Γραβιάς (η τελευταία εκδήλωση). Αναδεικνύονται έτσι τόσο το ιστορικό κέντρο του Δήμου 
(κεντρική πλατεία) όσο και το φυσικό του κάλλος (το Πάρκο Γραβιάς βρίσκεται εντός δασικής έκτασης, 
στους πρόποδες του Υμηττού). Οι τριήμερες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης, αναμένεται να 
έχουν και ευεργετικές οικονομικές επιπτώσεις στους εμπόρους και επιχειρηματίες της πόλης, αφού γύρω από 
αυτήν είναι αναπτυγμένη η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων και των  καταστημάτων 
εστίασης και διασκέδασης.

Το Φεστιβάλ, που θα απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, έχει κύριο σκοπό την 
πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου και την καλλιέργεια (στον τομέα του 
πολιτισμού) των κατοίκων.

ΑΔΑ: ΩΔΡΟΟΛΘΒ-ΓΕ2



Πρωτεύον στόχος είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή του. Για την προβολή του θα χρησιμοποιηθεί τόσο ο έντυπος όσο και ο ηλεκτρονικός Τύπος, 
τοπικός και υπερτοπικός, με σχετική καμπάνια. Επιπλέον, θα εκτυπωθούν καλαίσθητα φυλλάδια για διανομή 
κατ΄οίκον. Πέραν αυτών, θα επιδιωχθεί και η συνδρομή της ΕΡΤ, η οποία εδρεύει στην πόλη μας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:

Παρασκευή 25 Ιουνίου, κεντρική πλατεία: Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΠΑΟΔΑΠ, υπό την 
διεύθυνση του  Αρχιμουσικού Ξενοφώντα Τζανίνη,  με θέμα «Να ΄τανε το ΄21», σε συνεργασία με έκτακτους 
εξωτερικούς συνεργάτες επαγγελματίες μουσικούς (σύνολο 21 μουσικοί)

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, κεντρική πλατεία: Συναυλία με τίτλο «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή» του 
Δημοτικού Ωδείου του ΠΑΟΔΑΠ, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Σπάτων και έκτακτους εξωτερικούς 
συνεργάτες επαγγελματίες μουσικούς. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν η κα Χριστίνα Γεωργοπούλου, 
Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου ΠΑΟΔΑΠ και η κα Φράγκου Πετρούλα, Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια Δημοτικού Μουσικού Σχολείου Σπάτων.  Ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση, οι κ.κ.  
Αντώνης Καρατζίκης, καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου ΠΑΟΔΑΠ και Γεώργιος Καλούδης, Αρχιμουσικός 
Δημοτικού Μουσικού Σχολείου Σπάτων. Την διεύθυνση της παιδικής χορωδίας θα έχει η κα Γρηγορία Δέδε, 
της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σπάτων. Αφηγητής, ο ηθοποιός κ. Λεωνίδας Κακούρης.  Θα συμμετάσχουν,
μουσικά σύνολα από τα Δημοτικά Ωδεία Αγίας Παρασκευής και Σπάτων καθώς και έκτακτοι εξωτερικοί 
συνεργάτες καλλιτέχνες (σύνολο 25 μουσικοί) καθώς και τμήματα των Παιδικών Χορωδιών των δύο Ωδείων 
(20 παιδιά). Επίσης, θα προβληθεί οπτικό υλικό.

Κυριακή 27 Ιουνίου, κεντρική πλατεία:   Λαϊκό ορατόριο με θέμα «Ύμνος εις την Ελευθερία». Το έργο 
βασίζεται στην πρωτότυπη σύνθεση του Νικολάου Μάντζαρου και αποτελείται από τις 158 τετράστιχες 
στροφές του Εθνικού μας Ύμνου, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό. Αναφέρεται στον αγώνα για  την 
ελευθερία του έθνους, θυμίζει τα μαρτυρικά χρόνια του ελληνισμού, την έχθρα των Ευρωπαίων και την 
αδιάφορη στάση τους στην ελληνική επανάσταση. Περιγράφει την ηρωική μάχη στην Τριπολιτσά, τη μάχη 
της Κορίνθου, την πολιορκία του Μεσολογγίου, τα πολεμικά κατορθώματα στη θάλασσα αλλά  παροτρύνει 
και για την απαλλαγή των Ελλήνων από τη διχόνοια..

Το έργο θα παρουσιαστεί από 16μελή ανδρική χορωδία και  18μελή μικρή συμφωνική ορχήστρα. 
Ενορχήστρωση, μουσική διεύθυνση ο κ. Θεόδωρος Λεμπέσης. Σκηνοθεσία ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης. 
Αφήγηση, ο ηθοποιός κ. Κώστας Κόκλας.

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, Πάρκο Γραβιάς: Θεατρική παράσταση με θέμα «Μαντώ Μαυρογένους» . 
Σκηνοθεσία ο Λευτέρης Γιοβανίδης.  Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Δημητρακοπούλου, Αντιγόνη Φρυδά, 
Θεοδώρα Καπράλου.    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Φιλαρμονική: Έκτακτοι συνεργάτες (μουσικοί, φωνές) 500 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

Δημοτικό Ωδείο: Έκτακτοι συνεργάτες (διδασκαλία ορχήστρας, μουσικοί, φωνές, αφηγητής , 2500 ευρώ 
(συμπ. ΦΠΑ)

Λαϊκό ορατόριο «Ύμνος εις την Ελευθερία»: 8.500 ευρώ (συμπ. αμοιβές, παραγωγή, πνευματικά δικαιώματα, 
ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ)

Ήχος-φως για το τριήμερο: 4.100 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ και φύλαξη για το 4ήμερο)

Θεατρική παράσταση «Μαντώ Μαυρογένους»: 3.500ευρώ (συμπ.  ΦΠΑ, ηχητικά, φωτιστικά, σκηνικά, 
αμοιβές, ασφαλιστικά)  

Σκηνή-εξέδρα (6μΧ6μΧ 0,40μ) μόνο για το θεατρικό: 700 ευρώ( συμπ. ΦΠΑ)

500 Καθίσματα και για τις 4 παραστάσεις: 800 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

Έξοδα προβολής: Σε ηλεκτρονικό, έντυπο  Τύπο και έκδοση φυλλαδίων 2.500 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  : Από 22 έως 25.000 ευρώ
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι α) την λήψη αποφάσεως για την, κατ΄αρχήν, πραγματοποίηση του ετήσιου 
Φεστιβάλ με τίτλο «Φεστιβάλ Πολιτισμού, του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας 
Παρασκευής», αρχής γενομένης από το έτος 2021. Ειδικά για φέτος, το Φεστιβάλ να είναι αφιερωμένο στα 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με θέμα-τίτλο «Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!», να 
πραγματοποιηθεί , με τις ανωτέρω εκδηλώσεις,  στις ημερομηνίες και τόπους που προαναφέρονται και β) την 
υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΟ, για την επιχορήγηση του Φεστιβάλ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ

      Σπύρος Παπασπύρος.

                                                             

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει:  α) την πραγματοποίηση του ετήσιου  Φεστιβάλ με τίτλο «Φεστιβάλ Πολιτισμού, του 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής», αρχής γενομένης από το 
έτος 2021. Το Φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με 
θέμα-τίτλο «Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!», να πραγματοποιηθεί , με τις ανωτέρω εκδηλώσεις,  στις 
ημερομηνίες και τόπους που προαναφέρονται και 

β) την υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΟ, για την επιχορήγηση του Φεστιβάλ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 4 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                  Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος                                                            
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
 
 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                              Η Γραμματέας

                                               

                                         Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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