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Συνεδρίαση 11η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 99/2017 

Σήµερα 30/3/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 64204/24-3-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 24-3-
2017 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 2ο Η.∆. 

Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου «Πολιτισµού και Αθλητισµού» σύµφωνα 
µε το άρθρο 164 του Ν.3852/10, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εκλογή µελών της. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
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Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), 
∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά 
Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη -
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μεγάλης 
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καµάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, 
Στεργίου Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευαγγελία Αποστολάκη, η 
οποία  εισηγείται του θέµατος και θέτει υπόψη του Συµβουλίου την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
63826/24-3-2017 εισήγηση της, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:   

 

Στο άρθρο 164 του ν.3852/2010 προβλέπεται η σύσταση µέχρι δύο επιτροπών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, οι οποίες αποτελούνται από µέλη του, κατά αναλογία της 
δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων, στις οποίες το περιφερειακό συµβούλιο 
µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το περιφερειακό 
συµβούλιο δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να ασκήσει το ίδιο µια 
αρµοδιότητα που έχει µεταβιβάσει σε επιτροπή, καθώς και ότι η ίδια η επιτροπή µπορεί 
να παραπέµψει το θέµα λόγω σπουδαιότητας στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. Ειδικότερα προβλέπεται:  

 
«1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να συστήνονται µέχρι δύο (2) 

επιτροπές, στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητές του για συγκεκριµένους 
τοµείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 
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και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται 
περιφερειακοί σύµβουλοι ανάλογα της δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων. ∆εν 
αποτελεί ασυµβίβαστο η ταυτόχρονη συµµετοχή των περιφερειακών συµβούλων στην 
οικονοµική επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθµός των µελών της 
κάθε επιτροπής καθορίζεται µε απόφαση του περιφερειακού  συµβουλίου. 

 
2. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρµόδιος σχετικά µε το αντικείµενο της 

επιτροπής αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα 
από τα µέλη της επιτροπής που προέρχεται από την µειοψηφία.  

 
3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική 

αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει 
ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες που είχε µεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. 
Οι  επιτροπές, µε απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών τους, µπορούν να παραπέµπουν συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς τους 
στο περιφερειακό  συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

 
4. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συµβουλίου, τη σύγκληση, την 

απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα ισχύουν 
αναλογικά οι διατάξεις για την οικονοµική  επιτροπή. 

 
5. Το Περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του 

συνόλου των µελών του, να συγκροτεί από τα µέλη του γνωµοδοτικές επιτροπές για την 
επεξεργασία προτάσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς του 
µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του και την εκπλήρωση της αποστολής 
του». 

 
Στην Επιτροπή «Πολιτισµού και Αθλητισµού» το Περιφερειακό Συµβούλιο µεταβιβάζει 

τις αρµοδιότητές του στους  τοµείς Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως εξής:  
  

1. Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της 
περιφέρειας και    των δήµων. 

2. Ο συντονισµός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας. 
3. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής 

σηµασίας. 
4. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση 
συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 

5. Η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 

6. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 
Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους 
αποδήµους. 

7. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Πολιτισµού και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς συλλόγους, δήµους καθώς 
και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

8. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Πολιτισµού και Τουρισµού. 

  
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 164 του ν.3852/2010, προτείνουµε τη λήψη 

απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου για:  
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Τον ορισµό των 14 περιφερειακών συµβούλων ως τακτικών, 14 περιφερειακών 

συµβούλων ως αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής του Περιφερειακού Συµβουλίου 
«Πολιτισµού και Αθλητισµού», σύµφωνα µε το άρθρο 164 του ν.3852/2010, και ως 15ο 
µέλος και πρόεδρο αυτής τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέµατα Πολιτισµού.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) Τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής 
σύµφωνα µε το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010. 

Β) Καθορίζει τον αριθµό των µελών της ανωτέρω επιτροπής να είναι δεκατέσσερα (14) 
τακτικά και δεκατέσσερα (14) αναπληρωµατικά µέλη. 

Γ) Ορίζει ως Πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής την Αντιπεριφερειάρχη σε θέµατα 
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Αποστολάκη Ευαγγελία. 

 

∆) Μεταβιβάζει στην ανωτέρω επιτροπή τις αρµοδιότητές του στους τοµείς Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και ειδικότερα: 

1. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της 
περιφέρειας και    των δήµων. 

2. Τον συντονισµό  δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας. 
3. Την υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής 

σηµασίας. 
4. Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και 
ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 

5. Την κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 

6. Τη σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 
Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους 
αποδήµους. 

7. Την υλοποίηση Αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Πολιτισµού και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αθλητικούς συλλόγους, δήµους 
καθώς και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

8. Την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται 
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος , Ε. 
Χρήστου – Γερµενή,  Γλ. Τζήµερος, ∆. Κουτσούµπα, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. 
Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.   
 
Απείχε της ψηφοφορίας η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Χρ. Αγγελονίδη. 
 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κάλεσε το 

Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 
Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής, µε θητεία δυόµιση ετών 
και µέχρι 31-8-2019, σύµφωνα µε το άρθρο 164 του ν.3852/2010. 
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Ειδικότερα όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά δεκατέσσερα (14) τακτικά µέλη εκ 
των οποίων έξι (6) θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και δεκατέσσερα (14) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων 
έξι (6) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του Περιφερειακού Συµβουλίου.  
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος σχετικά µε το αντικείµενο της επιτροπής 
αντιπεριφερειάρχης. 

 
Κάλεσε δε, τους επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων της πλειοψηφίας και 

της µειοψηφίας να προτείνουν τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη για την 
Επιτροπή Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 

Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος , Ε. 
Χρήστου – Γερµενή, η Περιφερειακή Σύµβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής» κ. Αγγελονίδη Χρηστίνα, η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή στην Αττική, Ανταρσία σε Κυβέρνηση – Ε.Ε. – ∆.Ν.Τ.» κ. ∆. Κουτσούµπα και 
οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Α. Μαντάς, Ι. 
Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου δήλωσαν ότι απέχουν συνολικά από τη διαδικασία εκλογής 
των µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία και µετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος 

ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 
Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής από την πλευρά της 
πλειοψηφίας ήτοι: 

 
Υποψήφια τακτικά µέλη οι κ.κ. : Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αστρινάκη – Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βέττα Καλλιόπη, ∆ανιά Νικολέττα, Κορωναίου – Καµπά Σοφία, 
Πάντζας Σπυρίδων, Στεφανοπούλου Αναστασία. 
 
Υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. : Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γαβράς 
Παναγιώτης, ∆ηµοπούλου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Χριστάκη Μαρία. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας 
Αττικής από την πλευρά της µειοψηφίας ήτοι: 

 
Υποψήφια τακτικά µέλη οι κ.κ. : Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βλάχος 
Γεώργιος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Σµέρος Ιωάννης, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. : Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη 
Μαρία, ∆ανάκος Χριστοφόρος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μεθυµάκη Άννα. 

 
 
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία από τους συµβούλους της µειοψηφίας για τις 

ανωτέρω υποψηφιότητες τακτικών και αναπληρωµατικών µελών τους. Σε σύνολο είκοσι 
τριών (23) παρόντων περιφερειακών συµβούλων της µειοψηφίας, όλα τα υποψήφια 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη έλαβαν είκοσι τρεις (23) ψήφους. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι που 

προτάθηκαν από τη µειοψηφία συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών της µειοψηφίας. 
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Περιφερειακό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή 

των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής µε µυστική ψηφοφορία και µε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί εκλογή θα 
ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία, επίσης µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου πλέον να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον 
Πρόεδρο. 
 

Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μ. Αναγνωστοπούλου, Ε. Αστρινάκη – Τσίτσου , Α. 
Γάκης, Μ. Γιαννακάκη, Ν. Καστανιάς, Αιµ. Τζίβα δεν ήταν παρόντες κατά τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας για την εκλογή των υποψήφιων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Χρέη εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή των µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και 

Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής άσκησαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. 
Λαµπρίδου Μαρία και Παππά Παναγιώτα από την πλευρά της πλειοψηφίας και ο 
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Καλογεράκος Κυριάκος από την πλευρά της µειοψηφίας. 

 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των δεκατεσσάρων (14) τακτικών µελών 

Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής για τις θέσεις των 
οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε δεκατέσσερις (14) 
ήτοι έξι (6) της µειοψηφίας και οκτώ (8) της πλειοψηφίας. 

 
Κάθε σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθµους, κατ΄ ανώτερον, µε τα 

προβλεπόµενα µέλη της επιτροπής. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι αφού αποσύρθηκαν µυστικά εκδήλωσαν την προτίµησή 

τους και κλήθηκαν ονοµαστικά να ψηφίσουν στην κάλπη  τόσους υποψηφίους όσους τα 
τακτικά µέλη της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίχτηκε η κάλπη και βρέθηκαν 62 φάκελοι σε 

σύνολο 62 παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων. 
Αφού καταµετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα της 

καταµέτρησης το οποίο είναι το εξής: 
Έγκυρα ψηφοδέλτια      62 
Λευκά ψηφοδέλτια          2 
Άκυρα ψηφοδέλτια         0 
 
Έλαβαν:  
Αγγελόπουλος Θεόδωρος                              48 ψήφους 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη     49 ψήφους 
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη                            49 ψήφους 
Βάβουλα Αριστέα                                           49 ψήφους 
Βέττα Καλλιόπη                               48 ψήφους 
Βλάχος Γεώργιος                                44 ψήφους     
∆ανιά Νικολέττα                         47 ψήφους 
∆ήµου Σταυρούλα                                        44 ψήφους 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης)        52 ψήφους 
Κορωναίου – Καµπά Σοφία                       52 ψήφους 
Πάντζας Σπυρίδων                                  51 ψήφους 
Σµέρος Ιωάννης                                             51 ψήφους 
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Στεφανοπούλου Αναστασία                       47 ψήφους 
Χαρδαλιάς Νικόλαος                                  49 ψήφους 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι από τους δεκατέσσερις 
(14) υποψηφίους και οι δεκατέσσερις (14) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Κατά συνέπεια, οι κ.κ. Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Κορωναίου – Καµπά Σοφία, Πάντζας Σπυρίδων, Σµέρος 
Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Χαρδαλιάς Νικόλαος εκλέγονται από την 
ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
Επειδή διαπιστώθηκε ισοψηφία ανάµεσα σε δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν 52 

ψήφους (Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Κορωναίου – Καµπά Σοφία), ανάµεσα σε 
δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν 51 ψήφους (Πάντζας Σπυρίδων, Σµέρος Ιωάννης), 
ανάµεσα σε τέσσερις υποψηφίους που συγκέντρωσαν 49 ψήφους (Αδαµοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος), ανάµεσα σε δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν 48 ψήφους 
(Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Βέττα Καλλιόπη), ανάµεσα σε δύο υποψηφίους, που 
συγκέντρωσαν 47 ψήφους (∆ανιά Νικολέττα, Στεφανοπούλου Αναστασία) και ανάµεσα 
σε δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν 44 ψήφους (Βλάχος Γεώργιος, ∆ήµου 
Σταυρούλα) ο Πρόεδρος διενήργησε δηµόσια κλήρωση. Κατόπιν τούτου, η σειρά 
κατάταξης των τακτικών µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Περιφέρειας Αττικής διαµορφώθηκε ως εξής: 

 
Κορωναίου – Καµπά Σοφία                        
Πάντζας Σπυρίδων                 
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη                             
Βάβουλα Αριστέα 
Αγγελόπουλος Θεόδωρος                         
Βέττα Καλλιόπη                                
∆ανιά Νικολέττα                          
Στεφανοπούλου Αναστασία                        
Σµέρος Ιωάννης 
Χαρδαλιάς Νικόλαος   
∆ήµου Σταυρούλα                                         
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης)      
Βλάχος Γεώργιος                             
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη      
 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των δεκατεσσάρων (14) αναπληρωµατικών 
µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής, µε 
δεδοµένες τις υποψηφιότητες των έξι (6) µελών της µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που έχει προηγηθεί και των οκτώ (8) µελών της πλειοψηφίας, όπως 
ονοµαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

 
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι αφού αποσύρθηκαν µυστικά εκδήλωσαν την προτίµησή 

τους και κλήθηκαν ονοµαστικά να ψηφίσουν στην κάλπη  τόσους υποψηφίους όσους τα 
αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 
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Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίχτηκε η κάλπη και βρέθηκαν 62 φάκελοι σε 
σύνολο 62 παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων. 

Αφού καταµετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα της 
καταµέτρησης το οποίο είναι το εξής: 
Έγκυρα ψηφοδέλτια      62 
Λευκά ψηφοδέλτια          2 
Άκυρα ψηφοδέλτια          0 
 
Έλαβαν:  
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα)             50 ψήφους 
Βρύνα Φωτεινή                                              48 ψήφους 
Γαβράς Παναγιώτης                                      48 ψήφους 
Γάκης Αντώνιος                                             49 ψήφους 
Γιαννακάκη Μαρία                                         51 ψήφους  
∆ανάκος Χριστόφορος                                  48 ψήφους  
∆ηµοπούλου Ελένη                                       41ψήφους 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)                          48 ψήφους      
Κωστόπουλος Νικόλαος                               46 ψήφους 
Μεθυµάκη Άννα                                            48 ψήφους 
Νερούτσου Μαρία                                         46 ψήφους 
Νικηταρά Φωτεινή                                         49 ψήφους 
Παλιού Αικατερίνη                                         47 ψήφους 
Χριστάκη Μαρία                                            50 ψήφους 
 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι από τους δεκατέσσερις 

(14) υποψήφιους και οι δεκατέσσερις (14) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Κατά συνέπεια, οι κ.κ. Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βρύνα Φωτεινή, 
Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, ∆ανάκος Χριστόφορος,  
∆ηµοπούλου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Κωστόπουλος Νικόλαος, Μεθυµάκη 
Άννα, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Χριστάκη Μαρία 
εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Επειδή διαπιστώθηκε ισοψηφία ανάµεσα σε δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν 50 

ψήφους (Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Χριστάκη Μαρία), ανάµεσα σε δύο 
υποψηφίους που συγκέντρωσαν 49 ψήφους (Γάκης Αντώνιος, Νικηταρά Φωτεινή), 
ανάµεσα σε πέντε υποψηφίους που συγκέντρωσαν 48 ψήφους (Βρύνα Φωτεινή, 
Γαβράς Παναγιώτης, ∆ανάκος Χριστόφορος, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Μεθυµάκη 
Άννα) και ανάµεσα σε δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν 46 ψήφους (Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Νερούτσου Μαρία), ο Πρόεδρος διενήργησε δηµόσια κλήρωση. Κατόπιν 
τούτου, η σειρά κατάταξης των τακτικών µελών της Επιτροπής Πολιτισµού και 
Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα)              
Χριστάκη Μαρία                                             
Νικηταρά Φωτεινή                                          
Γαβράς Παναγιώτης                                       
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)                           
Παλιού Αικατερίνη                                          
Νερούτσου Μαρία                                          
∆ηµοπούλου Ελένη         
Μεθυµάκη Άννα                   
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Βρύνα Φωτεινή                                               
Κωστόπουλος Νικόλαος                                
∆ανάκος Χριστόφορος                                   
Γάκης Αντώνιος                                              
Γιαννακάκη Μαρία                                          
 

 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Περιφερειακό Συµβούλιο τα ονόµατα των 

εκλεγέντων µελών της  Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής, 
µε θητεία δυόµιση ετών και µέχρι 31-8-2019, σύµφωνα µε το άρθρο 164 του 
ν.3852/2010. 
 
Τακτικά Μέλη: 1. Κορωναίου – Καµπά Σοφία 2. Πάντζας Σπυρίδων 3. Αστρινάκη - 
Τσίτσου Ελένη  4. Βάβουλα Αριστέα  5. Αγγελόπουλος Θεόδωρος  6. Βέττα Καλλιόπη 7. 
∆ανιά Νικολέττα 8. Στεφανοπούλου Αναστασία 9. Σµέρος Ιωάννης 10. Χαρδαλιάς 
Νικόλαος 11. ∆ήµου Σταυρούλα 12. Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης) 13. Βλάχος 
Γεώργιος  14. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη .  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 1. Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα)  2. Χριστάκη Μαρία  3. 
Νικηταρά Φωτεινή 4. Γαβράς Παναγιώτης 5. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) 6. Παλιού 
Αικατερίνη  7. Νερούτσου Μαρία  8. ∆ηµοπούλου Ελένη  9. Μεθυµάκη Άννα  10. Βρύνα 
Φωτεινή  11. Κωστόπουλος Νικόλαος  12. ∆ανάκος Χριστόφορος  13. Γάκης Αντώνιος  
14. Γιαννακάκη Μαρία . 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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