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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
EΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Δ/νςθ: Λ. υγγροφ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Ακινα 

 Σθλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
 
υνεδρίαςθ 20θ  

Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 137θ  
 

τθν Ακινα, ςιμερα ςτισ 10-11-2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15:00 μμ., ζλαβε χϊρα διά 
τθλεδιάςκεψθσ, ςε εφαρμογι τθσ από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Αϋ/11-3-20), θ τακτικι ςυνεδρίαςθ 
τθσ  Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, φςτερα από τθν υπ’ αρικ. πρωτ: 940091/8-11-2021 (ΟΡΘΘ 
ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ: 935531/5-11-2021), πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου τθσ, θ  οποία 
κοινοποιικθκε νόμιμα ςτα μζλθ τθσ ςτισ 8-11-2021. 
 

Θζμα 3ο   

 Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ για τθν ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτθν 
διοργάνωςθ «Δρόμοσ των Μαρμάρων» ςτθ Περιφερειακι Ενότθτα Βορείου Σομζα Ακθνϊν 
 
τθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν: 
Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κα Μαρία (Μαίρθ) Βιδάλθ 
 
Σα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,  κκ.: 
 

 Λεονάρδου Πολυτίμθ 

 Βλάχοσ Γεϊργιοσ 

 Βοϊδονικόλασ ταφροσ 

 Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία 

 Αυλωνίτου Χρυςάνκθ 

 Βαρζλθ-εφανίδθ Ηωι 

 Βαςιλοποφλου Ελζνθ 
 
Σα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ Βλάχου Γεωργία, 
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Αγγελοποφλου Μαρία, Ηζρβα Μαρία, Αλμπάνθσ Ευάγγελοσ, Αβραμίδου-
Λαμπροποφλου Ανδριανι. 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ. Ραςσιάσ Χαράλαμποσ 
(Χάρθσ Ρϊμασ), Βάρςου Μαργαρίτα, Δαλιάνθ Φωτεινι, Κουτςογιαννόπουλοσ Θεόδωροσ, 
Αδαμοποφλου Γεωργία, Λυμπζρθ Ελζνθ, Γιομπαηολιάσ Γεράςιμοσ, Δθμθτρίου Γεϊργιοσ, Σηιμεροσ 
Γλαφκοσ-Ακανάςιοσ. 
 
Χρζθ Γραμματζα τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, εκτελεί θ υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 

ΑΔΑ: 6ΒΩ27Λ7-ΤΙΘ



 2

 

 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία κακϊσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν 14 από τα 17 μζλθ τθσ  
Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ και Αντιπεριφερειάρχθσ Πολιτιςμοφ  
κα. Μαίρθ Βιδάλθ   παίρνει τον λόγο και ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ για τα εξισ: 
 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο: 

 

1.Σν άξζξν 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-6-2010), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

2. Σε κε αξηζκ. πξση. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ 1661/η.Β’/11-05-2018) απόθαζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηίηιν: «Έγθξηζε ηεο 121/2018 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο-επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 722070/12-11-2019 (ΦΔΚ 4258/η. B’/20-11-2019) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο πεξί αλάζεζεο θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Πεξηθεξεηαθνύο 

πκβνύινπο, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

4. Σελ ππ’ αξ. πξση. 624277/31-08-2020 (ΦΔΚ 699/Τ.Ο.Γ.Γ./01-09-2020) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο «Παξάηαζε ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».  

5. Σελ ππ’ αξ. 1002357/28-12-2020 (ΦΔΚ 1077/η. Τ.Ο.Γ.Γ./29-12-2020) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

6. Σελ ππ' αξ.  526516/26-6-2021 (ΦΔΚ 494/η.Τ.Ο.Γ.Γ./28-6-2021) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

7. Σελ ππ' αξ.  625207/23-7-2021 (ΦΔΚ 494/η.Τ.Ο.Γ.Γ./28-6-2021) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

8. Σελ ππ’ αξ. πξση. 64844/26-01-2021 (ΦΔΚ 54/Τ.Ο.Γ.Γ./29-01-2021)απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο «Οξηζκόο Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Πνιηηηζκνύ-Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ 

αξ. 457959/01-07-2020 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Αλάζεζε θαη Μεηαβίβαζε 

Αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ Δθηειεζηηθό Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».  

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 301/2020 (ΑΓΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 

«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζεο 2021».  

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 302/2020 (ΡΓΒΣ7Λ7-1ΘΒ) Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο πεξί 

έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο θαη δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο έηνπο 2021. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 48/2021 Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο «ύζηαζε Δπηηξνπήο 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 164 ηνπ Ν.3852/10 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκόο κειώλ ηεο». 

 

12. Σν αίηεκα ηνπ Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ Υαιαλδξίνπ.  

13. Σν γεγνλόο όηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ θαη 

αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζε Γήκνπο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο είλαη ζύκθσλε κε ην άξζξν 186 ηνπ 

Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010), όπνπ αλαθέξεηαη όηη κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνλ ηνκέα Η΄ Παηδείαο – Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

• Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ 

δήκσλ (παξ. 11) 

• Ο ζπληνληζκόο δξάζεσλ ησλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο (παξ. 12) 

• Η πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (παξ. 13) 

ΑΔΑ: 6ΒΩ27Λ7-ΤΙΘ



 3

 

• Η ζέζπηζε βξαβείσλ, ρνξεγηώλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, κε παξάιιειε επνπηεία θαη ελίζρπζε ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ πνπ επηδηώθνπλ 

αληίζηνηρνπο ζθνπνύο (παξ.14)  

• Η θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ  κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο(παξ.15)  

• Η πινπνίεζε Αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, Γήκνπο, θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ 

ή Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (παξ 19). 

 

Ο  Γπκλαζηηθόο ύιινγνο Υαιαλδξίνπ δηνξγαλώλεη ηελ Κπξηαθή 5 Γεθεκβξίνπ 2021, ηελ αζιεηηθή 

εθδήισζε «Γξόκνο ησλ Μαξκάξσλ»  κε αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκό ζην ζθεπαζηό ηεο Αηηηθήο νδνύ θαη 

δηα κέζνπ Βξηιεζζίσλ, Παιαηάο Πεληέιεο , Ν.Πεληέιεο θαη Υαιαλδξίνπ.  

 

Ο αγώλαο δηεμάγεηαη ζε κία όκνξθε δηαδξνκή κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο θαη 

πινύζηα βιάζηεζε. Όιε ε δηαδξνκή δηεμάγεηαη ζε αζθάιηηλν δξόκν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο νη αζιεηέο ζπλαληνύλ ηνλ Πύξγν Γνπθίζζεο 

Πιαθεληίαο, ην Αζηεξνζθνπείν, ηα ιαηνκεία καξκάξσλ Πεληέιεο θαη ηε Μνλή 

Πεληέιεο.  Η δηαδξνκή ηνπ ΓΡΟΜΟΤ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ζπκβνιίδεη ηε κεηαθνξά καξκάξσλ από 

ην Πεληειηθό Όξνο ζηελ ηζηνξηθή Αζήλα γηα ην θηίζηκν ησλ κλεκείσλ ηεο 

Αθξόπνιεο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη ηελ θάιπςε δαπαλώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ ρξνλνκέηξεζεο από ηνλ ΚΑΔ 0844, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο ζηελ αζιεηηθή δηνξγάλσζε «Γξόκνο ησλ Μαξκάξσλ»  πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 5 

Γεθεκβξίνπ ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ 

                                       

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξόλνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ιόγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε 

ρώξα από ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ή  έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, ε 

λέα εκεξνκελία ηνπ αγώλα ζα νξηζηεί από ηνλ Γπκλαζηηθό ύιινγν Υαιαλδξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο. 

                                  

Η Επιτροπι Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

 

Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη ηελ θάιπςε δαπαλώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ ρξνλνκέηξεζεο από ηνλ ΚΑΔ 0844, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο ζηελ αζιεηηθή δηνξγάλσζε «Γξόκνο ησλ Μαξκάξσλ»  πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 5 

Γεθεκβξίνπ ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ 

                                       

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξόλνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ιόγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε 

ρώξα από ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ή  έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, ε 

λέα εκεξνκελία ηνπ αγώλα ζα νξηζηεί από ηνλ Γπκλαζηηθό ύιινγν Υαιαλδξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο. 

 

 

Σα κέιε Αικπάλεο Δπάγγεινο θαη Αβξακίδνπ-Λακπξνπνύινπ Αλδξηαλή ςεθίδνπλ Κατά ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 

 
 

 Λεονάρδου Πολυτίμθ 

 Βλάχοσ Γεϊργιοσ 

 Βοϊδονικόλασ ταφροσ 

 Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία 

 Αυλωνίτου Χρυςάνκθ 

 Βαςιλοποφλου Ελζνθ 

 Βαρζλθ-τεφανίδθ Ηωι 

 Αλμπάνθσ Ευάγγελοσ 

 Αβξακίδνπ-Λακπξνπνύινπ 

Αλδξηαλή 
 Βλάχου Γεωργία 

 Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ 

 Αγγελοποφλου Μαρία 

 Ηζρβα Μαρία 
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