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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 23η 
Δια περιφοράς 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 150η  
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/12/2021, ημέρα Τετάρτη, έλαβε χώρα διά περιφοράς, (δυνάμει του 
άρθρου 10 της από 11-3-20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55), ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa@patt.gov.gr, ύστερα από 
την με αριθμ. πρωτ. 1037028/06-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Eπιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 06-12- 
2021 

 
Θέμα 1ο    

 
«Έγκριση σκοπιμότητας και  δαπάνης για τη διεξαγωγή   εκδήλωσης στο Χριστοδούλειο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων  την 24 Δεκεμβρίου 2021» 
 
 
Στην δια περιφοράς ψηφοφορία 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.:  
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος  
 Μπαρμαγιάννη Ευγενία 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 

  
 
 Παρόντα τα αναπληρωματικά μέλη, Βλάχου Γεωργία, Αγγελοπούλου Μαρία και Αγγελόπουλος Γεώργιος  
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Απόντα τα μέλη, Δαλιάνη Φωτεινή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
και Δημητρίου Γεώργιος. 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην δια περιφοράς ψηφοφορία συμμετέχουν 13 από τα 17 μέλη της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Βιδάλη Μαίρη ενημέρωσε τα μέλη 
της Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον  Ν. 3852/2010 ΦΕΚ  87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε , 
συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 
133Α/19-7-2018).  

2. Τις διατάξεις της υπ.αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Την υπ’ αριθ. 498816/2-9-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 688/ Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019). 

4. Την υπ’ αριθ. 505910/4-9-2019  απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ανάθεσης-  
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ3411/τ.Β./6-9-2019) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύεi. 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων/Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών.  

6. Την υπ’ αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021»,που επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 
112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε, 
αναμορφώθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΡΔΒΤ7Λ7-1ΘΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2021. 

8. Το ίδρυμα  «Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων» έχει συσταθεί με το ΦΕΚ21/23/1/1973 
, το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 6/4-1-2006,  έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και έχει εκδοθεί η υπ.αριθ.1896/29-7-2008 άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας του. Το ίδρυμα προστατεύει σύμφωνα με τον Οργανισμό του αποκλειστικά 
κορίτσια τα οποία είναι ορφανά από μητέρα ή πατέρα ή και από τους δύο γονείς τους ή 
στερήθηκαν για οποιαδήποτε λόγο της προστασίας των γονέων τους, παρέχοντας στέγη, 
τροφή κλπ. 

9. Το γεγονός ότι τις άγιες μέρες που έρχονται οι συγκεντρώσεις σε εορταστική ατμόσφαιρα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων μας και θεωρούμε πως θα πρέπει να δοθεί 
μια νότα χαράς και αισιοδοξίας και στα παιδιά του Χριστοδούλειου Ιδρύματος μέσω μιας 
εκδήλωσης που σκοπό έχει τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου κλίματος και την ενίσχυση της 
άποψης ότι η πολιτεία συνδράμει ποικιλοτρόπως στις ανάγκες τους. 
Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθεί μία εκδήλωση για τα παιδιά στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα 
την  24 Δεκεμβρίου 2021 που θα περιλαμβάνει: 
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α) μια θεατρική παράσταση με τίτλο «ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ», 
όπου ο πρωταγωνιστής δεν μπορεί να κάνει Χριστούγεννα γιατί τίποτα δεν πιάνει! Πάει να 
πάρει δώρα αλλά τα ράφια άδειασαν, πάει να στολίσει αλλά δε βρίσκει τίποτα. Περιπλανιέται 
σε όλον τον κόσμο να βρει λύση πηγαίνοντας μέχρι και σε φιλόσοφο της Άπω Ανατολής και 
σε άλλους ειδικούς μέχρι που ανακαλύπτει ότι το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα βρίσκεται μέσα 
μας, αρκεί να το πιστέψουμε και να το μοιραστούμε με τους άλλους! Έτσι τα παιδιά βοηθάνε 
και τραγουδάνε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και επιτέλους μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί 
Χριστούγεννα! Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Διονύσης Παπαδιονυσίου, Γιώργος Αρκομάνης,  
Χριστίνα Φώτου,     Νικόλαος Παπάζογλου και Εβελίνα Ζολότα. 
Το κόστος ανέρχεται στα 3.500,00 € συμπ. ΦΠΑ. 
& β) μια μουσική συναυλία , ένα γιορτινό πρόγραμμα με τον αγαπημένο τραγουδιστή Νίκο      
Ζιώγαλα που μαζί με την κιθάρα του, θα συνεπάρει τα παιδιά σε ένα μουσικό ταξίδι. 
Συντελεστές: Χριστίνα Σπυροπούλου, Στέλιος Τσάκαλος. 
Το κόστος ανέρχεται στα 4.500,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

10. Το συνολικό κόστος της θεατρικής παράστασης και της μουσικής συναυλίας  ανέρχεται στο 
ποσό των 8.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων αν προκύπτουν και 
αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 
03072. 

 
 
 

Εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνολικού ποσού 8.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, πλέον 
πνευματικών δικαιωμάτων όπου και αν προκύπτουν, για τη διεξαγωγή εκδήλωσης στο 
Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων την 24/12/2021 , που θα περιλαμβάνει θεατρική 
παράσταση με τίτλο: «Χάθηκε το πνεύμα των Χριστουγέννων» ποσού 3.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και 
μουσική συναυλία με τον Νίκο Ζιώγαλα ποσού 4.500,00€ συμπ. ΦΠΑ,. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν 
αμοιβές  καλλιτεχνών και συντελεστών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 03072. 

  
 

 
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας συνολικού ποσού 8.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 
δικαιωμάτων όπου και αν προκύπτουν, για τη διεξαγωγή εκδήλωσης στο Χριστοδούλειο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων την 24/12/2021 , που θα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση με τίτλο: 
«Χάθηκε το πνεύμα των Χριστουγέννων» ποσού 3.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και μουσική συναυλία με 
τον Νίκο Ζιώγαλα ποσού 4.500,00€ συμπ. ΦΠΑ,. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν αμοιβές  
καλλιτεχνών και συντελεστών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 προϋπολογισμού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 03072. 

  
 

Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης 
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**Σας ενημερώνουμε, ότι η ψήφος μας, για τα θεματα της δια περιφοράς ψηφοφορίας, στην οποία 
κληθήκαμε, είναι αρνητική. 
Αυτό δεν σχετίζεται με την εκτίμηση μας, που είναι μεγάλη και σαφής, τόσο για τους τροφίμους 
και εργαζόμενους του Χριστοδούλειου Ορφανοτροφείου Θηλέων όσο και για τους διοργανωτές του 
2ου Διεθνούς Αναπτυξιακού Τουρνουά Χάντμπολ. 
Η αρνητική ψήφος μας, πέραν του εσπευσμένου και ανορθόδοξου τρόπου ψηφοφορίας, σχετίζεται 
κυρίως, όπως κατ επανάληψη έχουμε δηλώσει στην Επιτροπή, με το ότι θεωρούμε λάθος την 
χρηματοδότηση ανάλογων εκδηλώσεων από την Περιφέρεια. Όχι γιατί δεν το αξίζουν. Αλλά γιατί 
υπάρχουν αρμόδιοι κρατικοί φορείς, που ενώ οφείλουν να καλύπτουν και οικονομικά αυτές τις 
εκδηλώσεις ( εν προκειμένω υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και ΓΓ Αθλητισμού του υπουργείου 
Πολιτισμού ), περιορίζονται σε απλή στήριξη και αιγίδα, αφού η Περιφέρεια, ως μη έδει, στέργει 
σε τέτοιες χρηματοδοτήσεις.  
Έχουμε πολλές φορές επισημάνει στην Επιτροπή μας το παράδοξο, η Περιφέρεια, αντί να 
χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα υποδομών, να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις. Αλλά δεν έχουμε 
εισακουστεί. Και είναι λογικό να πολλαπλασιάζονται ήδη τετοιες περιπτώσεις. Και να 
πολλαπλασιαστούν και στο μέλλον, χωρίς η Περιφέρεια να δικαιούται να αρνηθεί ικανοποίηση 
επόμενων ανάλογων αιτημάτων, αφού έχει ικανοποιήσει προηγούμενα.  
Λυπούμαστε ειλικρινά, γιατί , σε συνέπεια με αυτές τις θέσεις μας, δεν μπορούμε να δώσουμε 
θετική ψήφο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους φορείς των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Όπως 
ευχόμαστε και περίσκεψη, επί τέλους, από τους αρμόδιους της Περιφέρειας Αττικής, για τον 
ολισθηρό δρόμο που ακολουθούν. 
 
 

 

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

 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος  
 Μπαρμαγιάννη Ευγενία 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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