
 1

    
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. 151η  
 

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 2ο    

 
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 2ο Διεθνές 
Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ  “NORTH ATTICA 2022”» 
 
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  
 
Απόντα τα μέλη, Δαλιάνη Φωτεινή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
και Δημητρίου Γεώργιος. 
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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: 

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. 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». 
 

7. 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». 
 

8. 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. 
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9. 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». 
 

10. Την με αρ. πρωτ.  526516/26-6-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ:614Χ7Λ7-
ΗΑ6). 
 

11. Την με αρ. πρωτ. 625207/23-7-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών -Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 457959/1-7-
2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»  (ΑΔΑ:690Χ7Λ7-8ΕΘ). 
 

12. Το αίτημα του Α.Σ. Άνοιξης Διονύσου- ΑΣΑΔ Χάντμπολ. 

 

και έχοντας υπόψη: 
 

I. Τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – 
Αθλητισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-
2010): 
 
 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 τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους (παρ. 15) 

 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). 
 

Ο ΑΣ Άνοιξης Διονύσου (ΑΣΑΔ) σε συνεργασία με τον ΑΠΕΣ Καπανδριτίου, μετά από έγκριση και 
αιγίδα της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) και της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης 
Αττικής (ΕΣΧΑ), προγραμματίζουν να οργανώσουν το 2ο Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ με 
την επωνυμία «2ο North Attica Handball Tournament 2022», από 7- 9 Ιανουαρίου 2022 στα κλειστά 
γηπεδα Άνοιξης, Διονύσου και Καπανδριτίου για τις κατηγορίες Παμπαίδων Α' , Παμπαίδων Β΄, 
Παγκορασίδων Α΄, Παγκορασιδων Β'  και ΜΙΝΙ. 

 
Το τουρνουά έχει την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) μέσω 
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του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE, ενώ την υποστήριξή τους θα παρέχουν το Σώμα Εθελοντών 
Ναυτοπροσκόπων Διονύσου και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών. 
 
Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 400 αθλητές-τριες από 25 σωματεία της Αττικής, της 
Περιφέρειας (Χανιά, Άργος, Λαμία, Λάρισα), της Κύπρου και της Ρουμανίας.  

 

Με βάση τα παραπάνω 
 
 
 

Εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο ποσού 13.148€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον Κ.Α.Ε. 0844, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
στο 2ο Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ με την επωνυμία «2ο North Attica Handball 
Tournament 2022» που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Ιανουαρίου 2022 στα κλειστά γήπεδα 
Άνοιξης, Διονύσου και Καπανδριτίου 
 
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: 
 
1. Κατασκευή/προμήθεια τεσσάρων (4) Roll Up Banner διαστάσεων 80εκ Χ 200εκ με 

εκτύπωση, κόστους 70€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ)  4 Χ 70 = 280€ 

2. Κατασκευή/προμήθεια ενός (1) PoP up Stant διαστάσεων 2μ Χ 3μ με εκτύπωση, κόστους 

190€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ) 1 Χ 190 = 190€ 

3. Προμήθεια οχτώ (8) κυπέλων διαστάσεων 40εκ – 50 εκ , χρώματος ασημί, με χαραγμένο 

ταμπελάκι, κόστους 45€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ)  8 Χ 45 = 360€ 

4. Προμήθεια 110 μεταλλίων χρυσών 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώματος πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 

110 Χ 2 = 220€ 

5. Προμήθεια 110 μεταλλίων ασημένιων 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώμα πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (με ΦΠΑ)  

110 Χ 2 = 220€ 

6. Προμήθεια 110 μεταλλίων χάλκινων 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώματος πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ)  110 Χ 2 = 220€ 

7. Προμήθεια έξι (6) τιμητικών πλακετών διαστάσεων 18εκ Χ 13εκ, σε βελούδινο κουτί 

χρώματος μπλε, κόστους 38€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 6 Χ 38 = 228€ 

8. Προμήθεια δύο (2) γυάλινων τιμητικών αναμνηστικών πλακετών διαστάσεων 24 – 28 εκ 

ύψος και 17mm πάχος με χάραξη laser, κόστους 40€/τεμ. (με ΦΠΑ)  2 Χ 40 = 80€ 

9. Προμήθεια δεκαπέντε (15) ξύλινων αναμνηστικών διαστάσεων 13 Χ 15, κόστους 10€/τεμ. 

(με ΦΠΑ) 15 Χ 10 = 150€ 
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10. Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200)  εμφιαλωμένων νερών 0,5lt κόστους 0,15€/τεμ. 

(μαζί με ΦΠΑ)  1.200 Χ 0,15 = 180€ 

11. Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί, ντομάτα , κόστους 2€/τεμ. 

(μαζί με ΦΠΑ)  150 Χ 2 = 300€ 

12. Προμήθεια εβδομήντα (70) T-shirt, χρώματος πορτοκαλί ή μπλε , με τρεις εκτυπώσεις, 

κόστους 3,5€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 70 Χ 3,5 = 245€ 

13. Προμήθεια δεκαπέντε (15) μπάλες χάντμπολ διαστάσεων 00, 01 , κόστους 25€/τεμ. (μαζί 

με ΦΠΑ) 15 Χ 25 = 375€ 

14. Δημιουργία και παροχή ενός (1) διαφημιστικού τηλεοπτικού και ενός (1) ραδιοφωνικού 

σποτ/μηνύματος  κόστους 600€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 1 Χ 600 = 600€ 

15. Κάλυψη εξόδων διαμονής και σίτισης (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) δύο (2) 

αποστολών ομάδων του εξωτερικού (Κύπρο-Ρουμανία) για δύο (2) διανυκτερεύσεις. Η κάθε 

αποστολή περιλαμβάνει 16 αθλητές (σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια) και 4 

ενήλικες συνοδούς : προπονητής, έφορος, συνοδός, γιατρός, (σε μονόκλινα δωμάτια), 

κόστους 65€/άτομο/ημέρα (μαζί με ΦΠΑ) 40 Χ 65 Χ 2 = 5.200€ 

16. Μίσθωση και διάθεση ενός (1) πούλμαν 50θέσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικής/πολιτιστικής εκδρομής των αποστολών του εξωτερικού σε περιοχή της 

Αττικής, διάρκειας  4 ωρών για μία ημέρα, κόστους 300€ (μαζί με ΦΠΑ)  

1 Χ 300 = 300€ 

17. Μίσθωση και διάθεση δύο (2) πούλμαν 30θέσεων για τρεις  (3) ημέρες , καθόλη τη 

διάρκεια του τουρνουά για τις μετακινήσεις των ξένων αποστολών από και προς 

αεροδρόμιο , από και προς τα γήπεδα των αγώνων , κόστους 1000€ (μαζί με ΦΠΑ)  

 2 Χ 1.000 = 2.000€ 

18. Παροχή μίσθωση υπηρεσιών Live Streaming για μία ημέρα, τελικούς αγώνες και 

απονομές, κόστους 2.000€  (μαζί με ΦΠΑ)  1Χ 2.000 = 2.000€ 

       Τελικό Ενδεικτικό Κόστος 13.148€ 

 
 
 

 
 
 
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 ΑΣ Άνοιξης 
Διονύσου (ΑΣΑΔ)  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 και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο ποσού 13.148€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον Κ.Α.Ε. 0844, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής 
στο 2ο Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Χάντμπολ με την επωνυμία «2ο North Attica Handball 
Tournament 2022» που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Ιανουαρίου 2022 στα κλειστά γήπεδα 
Άνοιξης, Διονύσου και Καπανδριτίου 
 
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: 
 
1. Κατασκευή/προμήθεια τεσσάρων (4) Roll Up Banner διαστάσεων 80εκ Χ 200εκ με 

εκτύπωση, κόστους 70€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ)  4 Χ 70 = 280€ 

2. Κατασκευή/προμήθεια ενός (1) PoP up Stant διαστάσεων 2μ Χ 3μ με εκτύπωση, κόστους 

190€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ) 1 Χ 190 = 190€ 

3. Προμήθεια οχτώ (8) κυπέλων διαστάσεων 40εκ – 50 εκ , χρώματος ασημί, με χαραγμένο 

ταμπελάκι, κόστους 45€/τεμάχιο (μαζί με ΦΠΑ)  8 Χ 45 = 360€ 

4. Προμήθεια 110 μεταλλίων χρυσών 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώματος πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 

110 Χ 2 = 220€ 

5. Προμήθεια 110 μεταλλίων ασημένιων 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώμα πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (με ΦΠΑ)  

110 Χ 2 = 220€ 

6. Προμήθεια 110 μεταλλίων χάλκινων 50mm, με σήμα χάντμπολ ή λογότυπο τουρνουά, με 

κορδέλα χρώματος πορτοκαλί ή μπλε, κόστους 2€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ)  110 Χ 2 = 220€ 

7. Προμήθεια έξι (6) τιμητικών πλακετών διαστάσεων 18εκ Χ 13εκ, σε βελούδινο κουτί 

χρώματος μπλε, κόστους 38€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 6 Χ 38 = 228€ 

8. Προμήθεια δύο (2) γυάλινων τιμητικών αναμνηστικών πλακετών διαστάσεων 24 – 28 εκ 

ύψος και 17mm πάχος με χάραξη laser, κόστους 40€/τεμ. (με ΦΠΑ)  2 Χ 40 = 80€ 

9. Προμήθεια δεκαπέντε (15) ξύλινων αναμνηστικών διαστάσεων 13 Χ 15, κόστους 10€/τεμ. 

(με ΦΠΑ) 15 Χ 10 = 150€ 

10. Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200)  εμφιαλωμένων νερών 0,5lt κόστους 0,15€/τεμ. 

(μαζί με ΦΠΑ)  1.200 Χ 0,15 = 180€ 

11. Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί, ντομάτα , κόστους 2€/τεμ. 

(μαζί με ΦΠΑ)  150 Χ 2 = 300€ 

12. Προμήθεια εβδομήντα (70) T-shirt, χρώματος πορτοκαλί ή μπλε , με τρεις εκτυπώσεις, 

κόστους 3,5€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 70 Χ 3,5 = 245€ 
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13. Προμήθεια δεκαπέντε (15) μπάλες χάντμπολ διαστάσεων 00, 01 , κόστους 25€/τεμ. (μαζί 

με ΦΠΑ) 15 Χ 25 = 375€ 

14. Δημιουργία και παροχή ενός (1) διαφημιστικού τηλεοπτικού και ενός (1) ραδιοφωνικού 

σποτ/μηνύματος  κόστους 600€/τεμ. (μαζί με ΦΠΑ) 1 Χ 600 = 600€ 

15. Κάλυψη εξόδων διαμονής και σίτισης (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) δύο (2) 

αποστολών ομάδων του εξωτερικού (Κύπρο-Ρουμανία) για δύο (2) διανυκτερεύσεις. Η κάθε 

αποστολή περιλαμβάνει 16 αθλητές (σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια) και 4 

ενήλικες συνοδούς : προπονητής, έφορος, συνοδός, γιατρός, (σε μονόκλινα δωμάτια), 

κόστους 65€/άτομο/ημέρα (μαζί με ΦΠΑ) 40 Χ 65 Χ 2 = 5.200€ 

16. Μίσθωση και διάθεση ενός (1) πούλμαν 50θέσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικής/πολιτιστικής εκδρομής των αποστολών του εξωτερικού σε περιοχή της 

Αττικής, διάρκειας  4 ωρών για μία ημέρα, κόστους 300€ (μαζί με ΦΠΑ)  

1 Χ 300 = 300€ 

17. Μίσθωση και διάθεση δύο (2) πούλμαν 30θέσεων για τρεις  (3) ημέρες , καθόλη τη 

διάρκεια του τουρνουά για τις μετακινήσεις των ξένων αποστολών από και προς 

αεροδρόμιο , από και προς τα γήπεδα των αγώνων , κόστους 1000€ (μαζί με ΦΠΑ)  

 2 Χ 1.000 = 2.000€ 

18. Παροχή μίσθωση υπηρεσιών Live Streaming για μία ημέρα, τελικούς αγώνες και 

απονομές, κόστους 2.000€  (μαζί με ΦΠΑ)  1Χ 2.000 = 2.000€ 

       Τελικό Ενδεικτικό Κόστος 13.148€ 

 
 
 

 
 
 
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 ΑΣ Άνοιξης 
Διονύσου (ΑΣΑΔ)  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να απαιτείται 
τροποποίηση της απόφασης. 
 
 

Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης 

**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. 

ΑΔΑ: ΩΧΔ17Λ7-Ε3Θ



 8

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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