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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 8η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 53η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 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: 441464/01-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της στις 01-06-2021. 
 

Θέμα 5οΗΔ  
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης θερινού καλλιτεχνικού Campστον Βοτανικό 
κήπο Διομήδους, περιοχή Χαϊδαρίου  (28 Ιουνίου – 10 Σεπτεμβρίου 2021) 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης) 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ: Αγγελόπουλος 
Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Κατοπώδη Ζωή. 
 
Απόντα ήταν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δαλιάνη Φωτεινή, Βλάχος Γεώργιος, 
Κουτσογιανόπουλος Θεόδωρος και Βασιλοπούλου Ελένη. 

 
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  και 
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Αντιπεριφερειάρχης Πολτισμού κα. Μαίρη Βιδάλη παίρνει το 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. 

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 μέριμνα  της Περιφέρειας Αττικής ως προς τα νέα άτομα κρίνουμε ωφέλιμη  την 
διοργάνωση θερινού καλλιτεχνικού campγια παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών στον Βοτανικό 
κήπο Διομήδους στην περιοχή Χαιδαρίου με σκοπό την επαφή των παιδιών με τις τέχνες 
αλλά και την φύση. 

12. Τηνιδιαιτερότητα της εποχής λόγω της εικονικής   πραγματικότητας που  βιώνουν τα παιδιά 
στις μέρες μας, προτείνεται ως απαραίτητη την  ανάπτυξη της αληθινής βιωματικής επαφής 
και συνύπαρξης με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και μάλιστα μέσα στο φυσικό περιβάλλον. 
Που στόχο έχει την έκφραση και την ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα από τις Τέχνες αλλά 
και την αστείρευτη δύναμη της φύσης, που προσφέρει απλόχερα, καλαισθησία ηρεμία και 
ευχαρίστηση. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Η προσέλευση των παιδιών γίνεται από τις 8:00 π.μ. και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 8:55 
π.μ. Στο διάστημα αυτό τα παιδιά χωρίζονται στις ομάδες τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ξεκινάει στις 9:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στη 1:00 μ.μ. Μετά τη 1:00 μ.μ. όσοι γονείς το 
επιθυμούν μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, ανά 1 ώρα. Δηλαδή στη 1:00 μ.μ. στις 2:00 
μ.μ., στις 3:00 μ.μ. και τέλος στις 4:00 μ.μ. Όσα παιδιά παραμένουν μετά τη 1:00 μ.μ. θα φάνε το 
μεσημεριανό τους και στη συνέχεια ακολουθούν το απογευματινό πρόγραμμα (ελεύθερο παιχνίδι, 
οργανωμένα παιχνίδια από τους εμψυχωτές, ανάγνωση βιβλίων και παραμυθιών, ελεύθερη 
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ζωγραφική κ.α.) Στο απογευματινό πρόγραμμα θα λειτουργήσει φέτος και δανειστική βιβλιοθήκη, 
την οποία θα λειτουργήσουν τα μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και ανταλλακτήριο παιχνιδιών κλπ.  
Γενικότερα, η φιλοσοφία  είναι τα παιδιά να αναλαμβάνουν, ανάλογα με την ηλικία τους, 
υπευθυνότητα για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους, να αναπτύξουν την ικανότητα τους να 
διαχειρίζονται καταστάσεις και να ενδυναμώσουν την πίστη στις ικανότητες τους.  
 
*Τα παιδιά παραλαμβάνονται καθημερινά από την είσοδο του Βοτανικού κήπου Διομήδους από 
τον υπεύθυνο του camp και στη συνέχεια τα παραλαμβάνει ο υπεύθυνος της ομάδας τους για να 
ξεκινήσει το ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα! 
 
Ενδεικτικό καθημερινό πρόγραμμα και ανάλυση  
 
9:00 – 9:30 Παιχνίδια Καλημέρας! (Παιχνίδια ενδυνάμωσης της ομάδας, γνωριμία και επαφή) 
9:30 – 10:15 Θεατρικά παιχνίδια  
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 
10:30 – 11:30 Μουσικά παιχνίδια – Τραγούδι και ορχήστρα 
11:30 – 12:00  Χορός και Κίνηση 
12:00 – 13:00 Εικαστικά – κατασκευές 
13:00  Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος 
13:00 – 14:00 Μεσημεριανό γεύμα 
14:00 -16:00 Απογευματινή ζώνη: Ελεύθερη έκφραση με ζωγραφική, ομαδικά παιχνίδια, 
συζητήσεις για την ημέρα που πέρασε, εικονογράφηση, δανειστική βιβλιοθήκη, ανταλλακτήριο 
παιχνιδιών, παιχνίδι στην παιδική χαρά του κήπου, προβολές ντοκιμαντέρ 
Μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού.  
(Καλλιτέχνες, εμψυχωτές, παιδαγωγοί, βοηθητικό προσωπικό) 
Υπολογίζουμε 12-15 άτομα για την Ά περίοδο και 6 άτομα για τη β΄περίοδο (αναλόγως με την 
προσέλευση) 

Βασικός με όλες τις ασφαλιστικές εισφορές: 960€  
14 Χ 960 =  13.440 για Α’ περίοδο 
6 Χ 960 =      5.760 για  Β΄περίοδο 
 

     19.200 € 
 
Έξοδα που αφορούν την αγορά υλικών που χρησιμοποιούν τα παιδιά: 

Χαρτιά, Μολύβια, Χαρτόνια, Μπογιές, Πινέλα, Πηλό, Πλαστελίνες, ψαλίδια κ.α.  1.500 € 
Αγορά μουσικών οργάνων: 

Τύμπανα, ξυλόφωνα, διάφορα ιδιόφωνα, φλογέρες κ.α.2.500 € 
Αγορά βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια εξοχής           500 €  
Έξοδα αγοράς υλικών υποδομής:  

Ελαιόπανα, πλαστικά τραπεζάκια  
(λόγω των μέτρων για τον COVID19 θα πρέπει να επανδρωθούμε με περισσότερα 
τραπεζάκια καθώς σε κάθε τραπέζι θα μπορούν να κάθονται λιγότερα παιδιά, ώστε να 
τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας) 
 
Ελαιόπανα 10Χ 50€ = 500€ 
Πτυσσόμενα τραπέζια:10Χ70€ = 700€ 
Σκαμπό: 120Χ4 = 480€ 
  1.680 € 

Έξοδα χώρου (ασφάλεια, καθαριότητα, υγεία)3.500€ 
Έξοδα Γραμματείας1.920 € 
Έξοδα Προβολής – Διαφήμισης2.000 € 
Διάφορα έξοδα1.500 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 34.500 € 
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Εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας  για την Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην  διοργάνωση θερινού 
Καλλιτεχνικού Campστο πάρκο Διομήδους,στην περιοχή Χαϊδαρίου από τις  28 Ιουνίου -10 
Σεπτεμβρίου 2021 για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών με το ποσό των 5000 €. 
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν του φορέα 072.01 του προϋπολογισμού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  
 
 
                                  Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                            αποφασίζει κατά πλειοψηφία       
 
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης  για την Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην  
διοργάνωση θερινού Καλλιτεχνικού Campστο πάρκο Διομήδους,στην περιοχή Χαϊδαρίου 
από τις  28 Ιουνίου -10 Σεπτεμβρίου 2021 για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών με το ποσό των 
5000 €.   
Η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει: 1.  την αγορά μουσικών οργάνων 2500€ 
                                                                 2.  την αγορά βιβλίων, επιτραπέζιων παιχνιδιών και  
                                                                 3.  παιχνιδιών εξοχής          500€ 
                                                                      τα έξοδα προβολής – Διαφήμισης 2000€ 
                                                                
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν του φορέα 072.01 του 
προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Τα μέλη Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη , Κατοπώδη Ζωή , Λυμπέρη 

Ελένη και Γιομπαζολιάς Γεράσιμος ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’ 
Λυμπέρη Ελένη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελοπούλου Μαρία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατοπώδη Ζωή 
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