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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 22Η  

Απόφαση υπ’ αριθμ. 148η   
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 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: 998427/24-11-2021 
πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 24-11-2021. 

 
 

Θέμα 1οΕΗΔ  
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 5ο Τρόπαιο 
Κολύμβησης του Παναθηναϊκού Α.Ο.» 
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.: 
 

 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Βλάχου Γεωργία, 
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Κατωπόδη Ζωή, Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Κουτσογιαννόπουλος  
Θεόδωρος, Αδαμοπούλου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Βασιλοπούλου Ελένη, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος. 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής  κα Μαίρη Βιδάλη παίρνει  τον λόγο  
και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
της Περιφέρειας Αττικής 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. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. 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».  
5. 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. 
6. Την υπ' αρ.  526516/26-6-2021 (ΦΕΚ 494/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-6-2021) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 
7. Την υπ' αρ.  625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 494/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-6-2021) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 
8. 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».  
9. Την υπ’ αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».  
10. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 (ΡΔΒΤ7Λ7-1ΘΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2021. 
11. Την υπ’ αριθμ. 48/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 
Περιφερειακού Συμβουλίου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της». 
 
12. Το αίτημα του Παναθηναϊκού Α.Ο.  
 
13. 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 
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του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας στον τομέα 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 φορέων της περιφέρειας (παρ. 12) 
 Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13) 
 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 (παρ.14)  

 Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων  με σκοπό τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους(παρ.15)  

 Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (παρ 19). 

 
 
Το Τρόπαιο Κολύμβησης του Παναθηναϊκού Α.Ο. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κολυμβητικές 
διοργανώσεις στην Ελλάδα και δίνει την ευκαιρία σε κορυφαίους αθλητές να διαγωνιστούν στις 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, τεστάροντας τις δυνάμεις τους ενόψει των Πανελλήνιων 
Πρωταθλημάτων.  
Το «5ο Τρόπαιο του Παναθηναϊκού Α.Ο.» θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
Κολυμβητηρίου (ΟΑΚΑ), είναι χωρισμένο σε Αγωνιστικές Κατηγορίες (4- 5/12/2021) και σε 
Προαγωνιστικές Κατηγορίες (11-12/12/21).  
 
Με βάση τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο ποσού 10.000 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον Κ.Α.Ε. 0844, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 
«5ο Τρόπαιο του Παναθηναϊκού Α.Ο.» που θα πραγματοποιηθεί χωρισμένο σε Αγωνιστικές 
Κατηγορίες από 4 έως 5 Δεκεμβρίου 2021 και σε Προαγωνιστικές Κατηγορίες από 11 έως 12 
Δεκεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου (ΟΑΚΑ).  
 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που αποτυπώνονται ως κάτωθι, 
με δυνατότητα ανακατανομής των δαπανών χωρίς αύξηση του συνολικού κόστους σε περίπτωση 
τυχόν οργανωτικών αλλαγών: 
 
• Ενοικίαση χώρου (5.000€)  
• Banner-διαχωριστικά (5.000€)  
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του αγώνα λόγω των καταστάσεων που επικρατούν 
στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας, η νέα ημερομηνία του αγώνα θα οριστεί από τον Παναθηναϊκού Α.Ο σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής , χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης.  
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Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση σκοπιμότητας του ποσού 10.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον Κ.Α.Ε. 0844, 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο «5ο Τρόπαιο του Παναθηναϊκού Α.Ο.» που θα 
πραγματοποιηθεί χωρισμένο σε Αγωνιστικές Κατηγορίες από 4 έως 5 Δεκεμβρίου 2021 και σε 
Προαγωνιστικές Κατηγορίες από 11 έως 12 Δεκεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
Κολυμβητηρίου (ΟΑΚΑ).  
 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που αποτυπώνονται ως κάτωθι, 
με δυνατότητα ανακατανομής των δαπανών χωρίς αύξηση του συνολικού κόστους σε περίπτωση 
τυχόν οργανωτικών αλλαγών: 
 
• Ενοικίαση χώρου (5.000€)  
• Banner-διαχωριστικά (5.000€)  
 
 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του αγώνα λόγω των καταστάσεων που επικρατούν 
στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας, η νέα ημερομηνία του αγώνα θα οριστεί από τον Παναθηναϊκού Α.Ο σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής , χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης.  
 
Τα μέλη Λυμπέρη Ελένη και Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 
 
** 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 του αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική 
ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.» 
 
 
Το μέλος Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει λευκό στην ανωτέρω απόφαση. 
 

 
 

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

 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
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 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Κατωπόδη Ζωή 
 Αβραμίδου-Λαμπροπούλου 

Ανδριανή 
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