
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   01.10.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1669 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 28 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 89 /2021     

         
   

Στήν Αγίία  Παρασκευήί ,  σήί μερα τήν  01/10/2021,  ήμείρα  τής εβδομαί δας Παρασκευήί  καί  ωί ρα
12:00,  συνήί λθε σε είκτακτή – κατεπείίγουσα, (δία περίφοραί ς μείσω ήλεκτρονίκουί  μήνυί ματος)
συνεδρίίασή το Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο, υί στερα αποί  τήν με αρ. πρ.: 1654/30.09.2021 είγγραφή
προί σκλήσή του Προείδρου του, Σπυρίίδωνος Παπασπυί ρου που επίδοί θήκε σε καί θε είνα αποί  τα
μείλή του Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου, συί μφωνα με τίς δίαταί ξείς του αί ρθρου 74 του Ν.4555/18 καί
τής παρ.1 του αί ρθρου 10 τής Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τευί χος Α΄)
     Αφουί  δίαπίστωί θήκε οί τί υπαί ρχεί απαρτίία, δεδομείνου οί τί αποί  το συί νολο των -15- μελωί ν
βρείθήκαν παροί ντες  - 10 -  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                              Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη)                       
                 Γουργούλης Κων/νος                                                   Δερματάς Ιωάννης
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                         Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία                                   
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                      Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Βρατσίδα Ευτέρπη                                                         Διακογιάννης Πέτρος
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                                             
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Μάλαμας Αλέξανδρος
                 Κανιώρης Νικόλαος                                          
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                                                                                                                                                      

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 διοργάνωση

Συναυλίας με την Ορχήστρα Σύγχρονης
Μουσικής της ΕΡΤ και αποδοχή

προτάσεως καλλιτεχνικής
συνεργασίας-Εξουσιοδότηση του

Προέδρου για υπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ ΠΑΟΔΑΠ  και ΕΡΤ,

για την συναυλία αυτή και για
μελλοντικές συνεργασίες με τα

Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ”

ΑΔΑ: ΩΝΙΚΟΛΘΒ-Υ15



Επί του μόνου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση Συναυλίας με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και
αποδοχή προτάσεως καλλιτεχνικής συνεργασίας- Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΠΑΟΔΑΠ και ΕΡΤ, για την συναυλία αυτή και

για μελλοντικές συνεργασίες με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ»

Κατοί πίν  δίερευνήτίκουί  αίτήί ματος  συνεργασίίας  που υπείβαλε  ο  Οργανίσμοί ς  στήν  ΕΡΤ,  αυτήί
απεδείχθή  τήν  συνεργασίία  γία  τήν  δίοργαί νωσή  Συναυλίίας  με  τήν  Ορχήί στρα  Συί γχρονής
Μουσίκήί ς  τής  (τμήί μα  30  μουσίκωί ν  αποί  τα  Μουσίκαί  τής  Συί νολα)  καί  τήν  παρουσίίασή  τής
οπερείτας  του  Θεοί φραστου  Σακελλαρίίδή  «Ο  βαφτίστίκοί ς»  καί  «7  Ωδείς  του  Ύμνου  είς  τήν
Ελευθερίία»  του  Νίκολαί ου  Μαί ντζαρου.  Να  σήμείωθείί  οί τί  ή  Ορχήί στρα  δίατίίθεταί  γία  τήν
συναυλίία χωρίίς κοί στος γία τον ΠΑΟΔΑΠ. Με τα Μουσίκαί  Συί νολα τής  ΕΡΤ είχεί συζήτήθείί καί ή
δίαρκήί ς συνεργασίία γία τήν πραγματοποίίήσή καί αί λλων πολίτίστίκωί ν εκδήλωί σεων στήν ποί λή
μας, σε οργανωμείνο πλαίίσίο.
Παραλλήί λως,  ο  Οργανίσμοί ς  υπείβαλε  δίερευνήτίκοί  αίίτήμα  προς  το  Αμερίκανίκοί  Κολλείγίο
Ελλαί δος, γία τήν δίαί θεσή του Αμφίθεαί τρου του, γία τήν πραγματοποίίήσή τής συναυλίίας. Λοί γω
του  θείματος  τής  συναυλίίας,  αίτήθήί καμε  οί πως  αυτήί  πραγματοποίήθείί  τήν  Τεταί ρτή  27
Οκτωβρίίου (παραμονήί  τής Εθνίκήί ς Επετείίου) καί ωί ρα 8 μ.μ. Το αίίτήμαί  μας αυτοί  είγίνε δεκτοί .
Με  τήν  με  αρίθμοί  πρωτοκοί λλου 1652/30-9-2021,  ή  εταίρείία  Arte Atene,  υπείβαλε  προί τασή
καλλίτεχνίκήί ς συνεργασίίας με τήν οποίία προτείίνεί τήν συμμετοχήί  4 λυρίκωί ν καλλίτεχνωί ν (που
αναφείρονταί στήν προί τασή) στήν ως αί νω συναυλίία.
Κατοί πίν των ανωτείρω, είσήγουί μαί:
 α) Τήν πραγματοποίίήσή Συναυλίίας με τήν Ορχήί στρα Συί γχρονής Μουσίκήί ς τής ΕΡΤ (τμήί μα 30
μουσίκωί ν  αποί  τα Μουσίκαί  τής Συί νολα)  με τήν παρουσίίασή τής οπερείτας  του Θεοί φραστου
Σακελλαρίίδή  «Ο  βαφτίστίκοί ς»  καί  «7  Ωδείς  του  Ύμνου  είς  τήν  Ελευθερίία»  του  Νίκολαί ου
Μαί ντζαρου.  Η  συναυλίία  να  πραγματοποίήθείί  στο  Αμφίθείατρο  του  Αμερίκανίκουί  Κολεγίίου
Ελλαί δος, τήν Τεταί ρτή 27 Οκτωβρίίου 2021 καί ωί ρα 8 μ.μ. 
β) Τήν αποδοχήί  τής προταί σεως τής εταίρείίας Arte Atene (με αρίθμοί  πρωτοκοί λλου 1652/30-9-
2021) γία τήν συμμετοχήί  των 4 λυρίκωί ν καλλίτεχνωί ν, που αναφείρονταί σ΄αυτήί ν καί 
γ) Τήν εξουσίοδοί τήσή του Προείδρου γία τήν υπογραφήί  Μνήμονίίου Συνεργασίίας με τήν ΕΡΤ γία
τήν  συγκεκρίμείνή  περίίπτωσή  (εφ΄οί σον  απαίτήθείί)  αλλαί  καί  γία  δίαρκήί  συνεργασίία  με  τα
Μουσίκαί  τής Συί νολα, γία τήν πραγματοποίίήσή καί αί λλων πολίτίστίκωί ν εκδήλωί σεων.

Ο Προί εδρος του ΔΣ
Σπυί ρος Παπασπυί ρος 

 

ΑΔΑ: ΩΝΙΚΟΛΘΒ-Υ15



Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίίνεί το κατεπείίγον του θείματος.

2. Εγκρίίνεί τήν  πραγματοποίίήσή Συναυλίίας με τήν Ορχήί στρα Συί γχρονής Μουσίκήί ς τής 
ΕΡΤ (τμήί μα 30 μουσίκωί ν αποί  τα Μουσίκαί  τής Συί νολα) με τήν παρουσίίασή τής οπερείτας 
του Θεοί φραστου Σακελλαρίίδή «Ο βαφτίστίκοί ς» καί «7 Ωδείς του Ύμνου είς τήν 
Ελευθερίία» του Νίκολαί ου Μαί ντζαρου,  στο Αμφίθείατρο του Αμερίκανίκουί  Κολεγίίου 
Ελλαί δος, τήν Τεταί ρτή 27 Οκτωβρίίου 2021 καί ωί ρα 8 μ.μ. 

3. Αποδείχεταί τήν προί τασή τής εταίρείίας Arte Atene (με αρίθμοί  πρωτοκοί λλου 1652/30-9-
2021) γία τήν συμμετοχήί  των 4 λυρίκωί ν καλλίτεχνωί ν, που αναφείρονταί σ΄αυτήί ν καί 

4. Εξουσίοδοτείί τον Προί εδρο γία τήν υπογραφήί  Μνήμονίίου Συνεργασίίας με τήν ΕΡΤ γία 
τήν συγκεκρίμείνή περίίπτωσή (εφ΄οί σον απαίτήθείί) αλλαί  καί γία δίαρκήί  συνεργασίία με 
τα Μουσίκαί  τής Συί νολα, γία τήν πραγματοποίίήσή καί αί λλων πολίτίστίκωί ν εκδήλωί σεων, 
οί πως αναφείρεταί στήν παρουί σα είσήί γήσή.

Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί   89 /2021.
Γία το παραπαί νω θείμα συνταί χθήκε το παροί ν πρακτίκοί  & υπογραί φεταί ως εξήί ς:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπυί ρος Σπυί ρος                       Γουργουί λής Κων/νος, Κωβαίίος Γεωί ργίος,  Βρατσίίδα Ευτείρπή,
                                                                                            Βλαχογίαί ννή Μαρίία, Παπασταθοί πουλος Λεωνίίδας, 
                                                                                            Δαί ρρας Γεωί ργίος, Μαί λαμας Αλείξανδρος,  Κανίωί ρής Νίκοί λαος,
                                                                                            Αθανασοί πουλος Θεοί δωρος (αναπλ.),                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                         

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποί  το πρωτοί τυπο/ακρίβείς αντίίγραφο αποί  

                      το αρχείίο μας.

                         Αγίία Παρασκευήί ....................................

                                            Η Γραμματέας                                         

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη                              
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