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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 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 23η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15 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: 
310089/19-04-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 19-04-2021. 
 

Θέμα 1ο   

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την συνδιοργάνωση του διεθνούς ιστιοπλοϊκού 
αγώνα AEGEAN 600 με τον Πανελλήνιο Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ανοιχτής Θαλάσσης. 

 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης 
Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Αγγελοπούλου Μαρία 
 
Απούσα είναι το τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Πολυτίμη Λεονάρδου 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής  κα. Μαίρη Βιδάλη  δίνει τον 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ Νικόλαο Πέππα,  ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της 
Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
133/Α΄/19-07-2018). 
3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016, 
Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 
10. Την υπ. αρ. 1002357/28.12.2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2020) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Αττικής 
11. Την υπ’ αρ. υπ’ αριθμ 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
12. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ: 6HB1717-5KB) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. 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. 
14. Τα με αριθ πρωτ: 2669/208/19-01-2021 και 2695/208/19-04-2021 αιτήματα του 
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Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. 
15. Έχοντας ως γνώμονα: 
• Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου 
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 και αθλητικών φορέων της περιφέρειας 
(παρ. 12) 
• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 
(παρ. 13) 
• Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, 
καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19) 
16. Το γεγονός ότι η εκκίνηση (4 Ιουλίου 2021) και ο τερματισμός (10 Ιουλίου 2021) του 
αγώνα Aegean 600 θα γίνει συμβολικά στο Σούνιο κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα 
και η διαδρομή του, που είναι άνευ σταθμού, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παραπλεύσει τα νησιά Μήλος- Σαντορίνη- Κάσος - Κάρπαθος- Ρόδος - Κανδελούσα - 
Κως - Ψέριμος - Κάλυμνος- Φαρμακονήσι – Αγαθονήσι – Αρκοί - Πάτμος – Δήλος – 
Μύκονος- Σύρος – Γυάρος - Κέα, μήκος 606 ναυτικών μιλίων εκπέμποντας εθνικό 
συμβολισμό. Η εν λόγω διοργάνωση θα έχει παγκόσμια απήχηση αφού υπάρχει πολύ 
μεγάλη διεθνής κινητοποίηση για συμμετοχή αφού έχουν δείξει ενδιαφέρον για να 
συμμετάσχουν 67 σκάφη από 23 χώρες ενώ οι χώρες που εκπροσωπούνται μέχρι 
στιγμής είναι 15, οι εξής: Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία , Ρωσία, Σουηδία, 
Τουρκία. Με δεδομένο και ότι όλα τα σκάφη θα εμφανίζουν το λογότυπο της 
Περιφέρειας Αττικής, θα έχει τεράστια σημασία για την προβολή και την ανάδειξη 
της Περιφέρειας. 
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα τηρηθεί το Γενικό Υγειονομικό πρωτόκολλο 
Τουρισμού και το ειδικότερο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού. 
 
                                                     Εισηγούμαστε 
Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο 60.000€ πλέον ΦΠΑ, 
για την συνδιοργάνωση του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 που θα λάβει χώρα από 
04 έως 10 Ιουλίου, με εκκίνηση το Φάληρο και τερματισμό το Σούνιο. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0844 και 0845 του φορέα 072 του 
προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

1. Σχεδιασμός αγώνα. 

1.1.  Δημιουργικό λογοτύπου, εντύπων στην αγγλική και 
γαλλική γλώσσα, σημαιών, λαβάρων και πανό της 
διοργάνωσης. 

1.2  Δημιουργικό αναμνηστικών, ρουχισμού επιτροπών και 
πληρωμάτων, επάθλων.   

 

 

9.000 € 

2. Φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη αγώνα  
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2.1  Τηλεοπτική κάλυψη (σκηνοθέτες– cameramen, drones και 
πλωτά μέσα). Απαιτείται πλήρως εξειδικευμένος συνεργάτης, 
με εμπειρία σε αγώνες ιστιοπλοΐας, δίκτυο αναμεταδόσεως 
σε όλο τον κόσμο και κατάλληλο εξοπλισμό.  
2.2  Φωτογραφική κάλυψη (φωτογράφοι και πλωτά μέσα) 

11.000 € 

 

 

4.000€ 

3. Έπαθλα νικητών, αναμνηστικά συμμετεχόντων και 
χορηγών. 

12.000 € 

4. Φιλοξενία σε ξενοδοχείο Σουνίου της Διεθνούς Επιτροπής 
και του προσωπικού εκτέλεσης του αγώνα.  

9.000 € 

5. Εκδήλωση απονομής επάθλων. 

5.1  Δαπάνη για ενοικίαση χώρου απονομής επάθλων και 
δεξίωσης πολιτικής ηγεσίας, χορηγών και πληρωμάτων 
(Αίθουσα επίπλευσης Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου). 

5.2  Φωτιστική και ηχητική κάλυψη του χώρου. 

 

1.500 € 

 

4.500 € 

6. Εκτυπώσεις εντύπων, σημαιών, λαβάρων και banners, 
προμήθεια ρουχισμού επιτροπών και πληρωμάτων. 

9.000 € 

 

 

                                              Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                      αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

  Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο 60.000€ πλέον ΦΠΑ, 

  για την συνδιοργάνωση του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 που θα λάβει χώρα από 

  04 έως 10 Ιουλίου, η εκκίνηση (4 Ιουλίου 2021) και ο τερματισμός (10 Ιουλίου 2021)  θα     
  γίνουν συμβολικά στο Σούνιο. 
  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0844 και 0845 του φορέα 072 του προϋπολογισμού     
  Οικονομικού Έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

1. Σχεδιασμός αγώνα. 

1.1.  Δημιουργικό λογοτύπου, εντύπων στην αγγλική και 
γαλλική γλώσσα, σημαιών, λαβάρων και πανό της 
διοργάνωσης. 

1.2  Δημιουργικό αναμνηστικών, ρουχισμού επιτροπών και 
πληρωμάτων, επάθλων.   

 

 

9.000 € 

2. Φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη αγώνα 

2.1  Τηλεοπτική κάλυψη (σκηνοθέτες– cameramen, drones και 
πλωτά μέσα). Απαιτείται πλήρως εξειδικευμένος συνεργάτης, 
με εμπειρία σε αγώνες ιστιοπλοΐας, δίκτυο αναμεταδόσεως 
σε όλο τον κόσμο και κατάλληλο εξοπλισμό.  
2.2  Φωτογραφική κάλυψη (φωτογράφοι και πλωτά μέσα) 

 

11.000 € 

 

 

4.000€ 

3. Έπαθλα νικητών, αναμνηστικά συμμετεχόντων και 
χορηγών. 

12.000 € 

4. Φιλοξενία σε ξενοδοχείο Σουνίου της Διεθνούς Επιτροπής 
και του προσωπικού εκτέλεσης του αγώνα.  

9.000 € 
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5. Εκδήλωση απονομής επάθλων. 

5.1  Δαπάνη για ενοικίαση χώρου απονομής επάθλων και 
δεξίωσης πολιτικής ηγεσίας, χορηγών και πληρωμάτων 
(Αίθουσα επίπλευσης Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου). 

5.2  Φωτιστική και ηχητική κάλυψη του χώρου. 

 

1.500 € 

 

4.500 € 

6. Εκτυπώσεις εντύπων, σημαιών, λαβάρων και banners, 
προμήθεια ρουχισμού επιτροπών και πληρωμάτων. 

9.000 € 

 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής  Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά  
«Δεν μπορουμε 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.  
** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική 
ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.» 
 

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

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
     Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
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