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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2878/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 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 Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση  εξοπλισμού  που χρησιμοποιήθηκε για τη διοργάνωση της 
Έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη Φορεσιά», στο Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη 
Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μουρτζανού, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
     
Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/τ. Α΄) « Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 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». 

4. Την υπ΄αριθ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών  και Προέδρου  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/ Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 242/1995(ΦΕΚ 179/Α/1996) περί «καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου 
και διαδικασίας για την εκμίσθωση, την δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την εκποίηση, την 
μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ». 

6. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-
07- 2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών 
Περιφέρειας Αττικής.  

7. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 976493/17-11-2021 έγγραφο του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας προς τη 
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής για την καταγραφή στο βιβλίο παγίων  της 
Περιφέρειας Αττικής , της προμήθειας σαράντα (40) τεμαχίων κούκλων για τη διοργάνωση της 
έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη Φορεσιά». 

9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 976293/17-11-2021 έγγραφο του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας προς τη 
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής για την καταγραφή στο βιβλίο παγίων  της 
Περιφέρειας Αττικής , της προμήθειας σαράντα (40) ξύλινων βάσεων για την τοποθέτηση 
κούκλων για τη διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη Φορεσιά». 

10. Την υπ΄αριθ.1782/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 
αποφασίσθηκε η αποδοχή παραχώρησης προς  την Περιφέρεια Αττικής, άνευ ανταλλάγματος 
τη χρήσης ακινήτου επί της οδού Νικολαΐδου  50-52 στην Ελευσίνα, ιδιοκτησίας της κας 
Αθανασίας Πανταζή, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από Αύγουστο έως 
Οκτώβριο 2021, με σκοπό την πραγματοποίηση έκθεσης με θέμα «Αρβανίτικη φορεσιά, 
παραδοσιακές φορεσιές από την Αττική και τη Σαλαμίνα, από τον 19ο αιώνα και την εξέλιξή  
της έως τον 20ο αιώνα». 

11. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 744/19-11-2021 έγγραφο του Δικτύου για τον πολιτισμό και τον τουρισμό 
στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών», με το οποίο ζητείται η παραχώρηση χρήσης του εξοπλισμού 
(40 κούκλες) που χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη 
Φορεσιά» από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Ο φορέας «Δίκτυο 
Δελφών»αποτελεί μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό μορφή δικτύου που ίδρυσαν οι 
Δήμοι Δελφών και Δωρίδας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη του 
πολιτισμού και του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας, δραστηριοποιείται στην 
ανάδειξη και προβολή του εθνολογικού και λαογραφικού πλούτου της πατρίδας μας και 
θεωρώντας ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός θα παροπλιστεί ζητά την παραχώρησή του για την 
προβολή αντίστοιχων εκθεμάτων για τους επισκέπτες του.  

12. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1079623/16-12-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κου 
Ελευθερίου Κοσμόπουλου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο  
για τις δικές μας ενέργειες. 
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13. Το γεγονός ότι η παραχώρηση του ανωτέρω  εξοπλισμού προς το Δίκτυο για τον πολιτισμό και 
τον τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών», εξυπηρετεί την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού 
και προάγει τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής για τα κοινωνικά συμφέροντα . 

 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Την παραχώρηση από την Περιφέρεια Αττικής του  εξοπλισμού, που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διοργάνωση της Έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη Φορεσιά, παραδοσιακές φορεσιές από την Αττική 
και τη Σαλαμίνα, από τον 19ο αιώνα και την εξέλιξή της έως τον 20ο αιώνα» που 
πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο 2021,                                    
ήτοι σαράντα (40) τεμαχίων κούκλων καθώς επίσης σαράντα (40) ξύλινων βάσεων για την 
τοποθέτησή τους, προς το Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο 
Δελφών» του για την προβολή αντίστοιχων εκθεμάτων για τους επισκέπτες του.  
Για την οριστική παράδοση και παραλαβή  θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής , 
αντίγραφο του οποίου θα κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την παραχώρηση από την Περιφέρεια Αττικής του  εξοπλισμού, που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διοργάνωση της Έκθεσης με τίτλο «Αρβανίτικη Φορεσιά, παραδοσιακές φορεσιές από την Αττική 
και τη Σαλαμίνα, από τον 19ο αιώνα και την εξέλιξή της έως τον 20ο αιώνα» που 
πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο 2021,                                                                                                                                                    
ήτοι σαράντα (40) τεμαχίων κούκλων καθώς επίσης σαράντα (40) ξύλινων βάσεων για την 
τοποθέτησή τους, προς το Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο 
Δελφών» του για την προβολή αντίστοιχων εκθεμάτων για τους επισκέπτες του.  

Για την οριστική παράδοση και παραλαβή  θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής , 
αντίγραφο του οποίου θα κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας. 

 
 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και Αγγέλης 

Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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