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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 24η 
Δια περιφοράς 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 152 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 1049408/08-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Eπιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 08-12-
2021 

 
Θέμα 1ο    

 
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην διοργάνωση 
«Χριστουγεννιάτικων Δράσεων σε Αίγινα, Σαλαμίνα και Τροιζήνα-Μέθανα». 
 
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.:  
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 

  
 
 Παρόντα τα αναπληρωματικά μέλη, Βλάχου Γεωργία, Αγγελοπούλου Μαρία και Αγγελόπουλος Γεώργιος.  
 
Απόντα τα μέλη, Δαλιάνη Φωτεινή, Βλάχος Γεώργιος, Αδαμοπούλου Γεωργία, Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, 
Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βασιλοπούλου Ελένη. 
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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: 

 
1. Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

της Περιφέρειας Αττικής Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/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. Τo υπ’ αρ. 13/3-12-2021 αίτημα της Κοινότητας Αίγινας 
13. Το υπ’ αρ. 6370/3-12-2021 αίτημα του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων 
14. Το από 3-12-2021 αίτημα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας 
15. Το από 7/12/2021 αίτημα της δημοτικής κοινότητας Σεληνίων Σαλαμίνας 
16. Την αναγκαιότητα να ζήσουν οι μικροί μας φίλοι νότες εορταστικής κανονικότητας που θα τους 

χαρίζουν χαρά, ξεγνοιασιά και αισιοδοξία με σκοπό τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου κλίματος. 
 
Με βάση τα παραπάνω, 
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Εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπανών συνολικού ποσού 12.152,00€ 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 0844, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στις 
Χριστουγεννιάτικες Δράσεις στους ανωτέρω τρεις Δήμους.  

Συγκεκριμένα, οι δράσεις θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους ανιματέρ και καλλιτέχνες. Μια 
παρέα από χριστουγεννιάτικες φιγούρες θα περιφέρονται στους εμπορικούς δρόμους χαρίζοντας 
χαμόγελα και ευχές. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν τη Νεράιδα- ξυλοπόδαρο με εντυπωσιακή στολή που 
θα χαρίσει χαμόγελα και ευχές μεταφέροντας το μήνυμα των Χριστουγέννων για ελπίδα και αγάπη (δράση 
διάρκειας 2 ωρών), το Ταχυξωτικό και το Ζογκλέρ Ξωτικό πουθα παρουσιάσουν ένα ξέφρενο-διαδραστικό 
πρόγραμμα, εντυπωσιακά παιχνίδια επιδεξιότητας (δράση διάρκειας 3 ώρες) και η μασκότ (Αστείος 
Τάρανδος ή Αγαπημένος Καρυοθράυστης ή καλόκαρδος Χιονάνθρωπος ή Ζωντανό Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο ή Πολική Αρκουδίτσα) θα καλωσορίζουν τους μικρούς φίλους και θα φωτογραφίζονται μαζί τους 
(δράση διάρκειας 3 ώρες).  
Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν ως κατωτέρω: 

 Δήμος Αίγινας- Δημοτική Κοινότητα Αίγινας μία παράσταση από 26- 30 Δεκεμβρίου με κόστος 
2.000€ + ΦΠΑ 24% 

 Δήμος Τροιζήνας- Μεθάνων μία παράσταση στο Γαλατά και μία στη Λουτρόπολη Μεθάνων στις 
26 Δεκεμβρίου με κόστος 3.450 + ΦΠΑ 24% 

 Δήμο Σαλαμίνας στις 19 Δεκεμβρίου μία παράσταση το πρωί στο Κέντρο της Σαλαμίνας και το 
απόγευμα μία στη Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων.    

 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του αγώνα λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών  

ή  οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι νέες ημερομηνίες του θα οριστούν από τους αιτούντες φορείς σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης. 
 
 

 
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση σκοπιμότητας συνολικού ποσού 12.152,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ από τον 

ΚΑΕ 0844, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στις Χριστουγεννιάτικες Δράσεις στους ανωτέρω 
τρεις Δήμους.  

Συγκεκριμένα, οι δράσεις θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους ανιματέρ και καλλιτέχνες. Μια 
παρέα από χριστουγεννιάτικες φιγούρες θα περιφέρονται στους εμπορικούς δρόμους χαρίζοντας 
χαμόγελα και ευχές. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν τη Νεράιδα- ξυλοπόδαρο με εντυπωσιακή στολή που 
θα χαρίσει χαμόγελα και ευχές μεταφέροντας το μήνυμα των Χριστουγέννων για ελπίδα και αγάπη (δράση 
διάρκειας 2 ωρών), το Ταχυξωτικό και το Ζογκλέρ Ξωτικό πουθα παρουσιάσουν ένα ξέφρενο-διαδραστικό 
πρόγραμμα, εντυπωσιακά παιχνίδια επιδεξιότητας (δράση διάρκειας 3 ώρες) και η μασκότ (Αστείος 
Τάρανδος ή Αγαπημένος Καρυοθράυστης ή καλόκαρδος Χιονάνθρωπος ή Ζωντανό Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο ή Πολική Αρκουδίτσα) θα καλωσορίζουν τους μικρούς φίλους και θα φωτογραφίζονται μαζί τους 
(δράση διάρκειας 3 ώρες).  
Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν ως κατωτέρω: 

 Δήμος Αίγινας- Δημοτική Κοινότητα Αίγινας μία παράσταση από 26- 30 Δεκεμβρίου με κόστος 
2.000€ + ΦΠΑ 24% 

 Δήμος Τροιζήνας- Μεθάνων μία παράσταση στο Γαλατά και μία στη Λουτρόπολη Μεθάνων στις 
26 Δεκεμβρίου με κόστος 3.450 + ΦΠΑ 24% 

 Δήμο Σαλαμίνας στις 19 Δεκεμβρίου μία παράσταση το πρωί στο Κέντρο της Σαλαμίνας και το 
απόγευμα μία στη Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων.    

 
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής του αγώνα λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών  

ή  οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι νέες ημερομηνίες του θα οριστούν από τους αιτούντες φορείς σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης. 
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Τα μέλη Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Λυμπέρη Ελένη ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης 

«η ψήφος των μελών από την παράταξη "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής"  
 

** Η ψήφος μας στην δια περιφοράς ψηφοφορία, για το εν λόγω θέμα, είναι αρνητική, με σκεπτικό το 
ίδιο, για το οποίο αρνηθήκαμε θετική ψήφο στα δύο θέματα της προημερών ανάλογης δια περιφοράς 
ψηφοφορίας. Καμμία ευθύνη στους φορείς, που διοργανώνουν αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις. Η 
ευθύνη είναι αποκλειστικά της διοίκησης της Περιφέρειας και της Επιτροπής, για τον ανορθόδοξο τρόπο 
ψηφοφορίας αλλά και για την επιμονή σε χρηματοδοτήσεις, από την Περιφέρεια, εκδηλώσεων, κάτι που 
θα έπρεπε να κάνουν άλλοι αρμοδιότεροι κρατικοί φορείς. Λυπούμαστε για αυτήν την πρακτική, 
ευχόμενοι σε κάθε περίπτωση επιτυχία των χριστουγεννιάτικων αυτών εκδηλώσεων. 

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

 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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