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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 14η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 115η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 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: 
718414/01-09-21 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 01-09-2021. 
 

Θέμα 6ο Η.Δ.   

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωση της εκδήλωσης  «FERRARI DAYS» με το 
Δήμο Πειραιά. 
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.: 
 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
• Βλάχος Γεώργιος 
• Βοϊδονικόλας Σταύρος 
• Λεονάρδου Πολυτίμη 
• Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
• Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελοπούλου Μαρία, 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αβραμίδου – Λυμπέρη Ανδριανή. 
 
Απόντα είναι τα μέλη της Επιτροπής Δαλιάνη Φωτεινή, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Λυμπέρη Ελένη 
και Θάνος Τζήμερος. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Αμαλία Ρόντου-Γκόρου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 16 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού  κα. Μαίρη Βιδάλη  δίνει  τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Πειραιά κα 
Αντωνάκου Σταυρούλα η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 

Με το υπ΄αριθμ. 172/27-08-2021 έγγραφό του ο Δήμος Πειραιά αιτείται τη  
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «FERRARI DAYS» by Ferrari Club "Passione Rossa",  
στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων των «Ημερών θάλασσας 2021». 
Η διοργάνωση των «Ημερών θάλασσας» ξεκίνησε στο Δήμο Πειραιά το 2015  
και πλέον έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την ευρύτερη περιοχή. Έναν θεσμό που έχει τα  
χαρακτηριστικά ενός σταθερού και με πλούσιο περιεχόμενο event, που συνιστά μια  
κατάκτηση για την πόλη του Πειραιά και τους φορείς της και έχει συμβάλλει  
αποφασιστικά στην προσπάθεια να αποκτήσει ο Πειραιάς μια σύγχρονη και διακριτή  
ταυτότητα και να αναδειχθεί ως ένας αυτόνομος οικονομικός, ναυτιλιακός, πολιτιστικός  
και τουριστικός πόλος. 
Επιπλέον ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θεωρείται από τα πλέον ελκυστικά για  
τους νέους αγωνίσματα και συμβάλει στη διαμόρφωση οδικών συμπεριφορών εντός  
και εκτός πίστας. Αποτελεί μια σύγχρονη δυναμική μορφή αθλητικής δράσης, που  
συνδυάζει την τεχνολογία με αθλητικές επιδόσεις και θέαμα. Παρουσιάζει την ορθή  
αξιοποίηση της τεχνολογίας, της μηχανικής και άλλων επιστημονικών πεδίων, με τις  
αρχές της προσωπικής βελτίωσης, του αυτοελέγχου και της ακρίβειας. Αποτελεί όπως  
όλες οι αθλητικές δραστηριότητες σημαντικό φυτώριο συνεργασίας, αλλά και πεδίο  
δημιουργικής ενασχόλησης των νέων.  
Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «FERRARI DAYS» by Ferrari Club "Passione  
Rossa" είναι μια μοναδική ευκαιρία για την αναπτυξιακή και τουριστική προώθηση της  
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και θα συμβάλει στην προβολή της πόλης και της  
ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και στην αύξηση της εισροής  
των τουριστών, στόχος που θα επιτευχθεί από την προσέλκυση αθλητών και συνοδών,  
και εξειδικευμένων ομάδων τουριστών με τα αντίστοιχα ειδικά ενδιαφέροντα και  
κυρίως σε βάθος χρόνου μέσω της προβολής της περιοχής από τους επίσημους  
λογαριασμούς της διοργάνωσης και του Ferrari Club “Passione Rossa” στα social  
media. 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις  
διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα  
Καλλικράτης», στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας  
– Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε 
προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 
11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 
(περίπτωση 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διατήρηση διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους 
(περίπτωση 15), δ) 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 (περίπτωση 19). 
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Για τους λόγους αυτούς  

Εισηγούμαστε: 

 

να εγκρίνετε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη συνδιοργάνωσης με το Δήμο Πειραιά, στο  
πλαίσιο της διεξαγωγής των εκδηλώσεων των «Ημερών θάλασσας 2021», από την  
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 στον Πειραιά, των  
παρακάτω αναγκών της εκδήλωσης «FERRARI DAYS» by Ferrari Club "Passione  
Rossa": 
Α) της διαμονής σε 40 δίκλινα δωμάτια με πρωινό, για τουλάχιστον τέσσερις (4)  
διανυκτερεύσεις (16/9 έως 19/9), σε ένα ή και περισσότερα ξενοδοχεία (τουλάχιστον 4  
αστέρων) τα οποία θα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από το  
Πειραιά με παροχή ασφαλούς χώρου στάθμευσης με φύλαξη για τα αυτοκίνητα των  
μελών του FERRARI Club «Passione Rossa» , με εκτιμώμενο κόστος 8.400 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
Β) της παράθεσης δύο ημερήσιων γευμάτων, κατά προτίμηση σε μπουφέ, για τα μέλη  
του Ferrari Club «Passione Rossa» κατά τις ημέρες διαμονής τους, της διοργάνωσης  
επίσημου Gala Dinner καθώς και της παράθεσης cocktail καλωσορίσματος, με  
εκτιμώμενο κόστος 16.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του ΕΦ 07072 του Προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021.  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού  
της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. 
 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
την έγκριση  σκοπιμότητα και  δαπάνης  συνδιοργάνωσης με το Δήμο Πειραιά, στο  
πλαίσιο της διεξαγωγής των εκδηλώσεων των «Ημερών θάλασσας 2021», από την  
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 στον Πειραιά, των  
παρακάτω αναγκών της εκδήλωσης «FERRARI DAYS» by Ferrari Club "Passione  
Rossa": 
Α) της διαμονής σε 40 δίκλινα δωμάτια με πρωινό, για τουλάχιστον τέσσερις (4)  
διανυκτερεύσεις (16/9 έως 19/9), σε ένα ή και περισσότερα ξενοδοχεία (τουλάχιστον 4  
αστέρων) τα οποία θα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από το  
Πειραιά με παροχή ασφαλούς χώρου στάθμευσης με φύλαξη για τα αυτοκίνητα των  
μελών του FERRARI Club «Passione Rossa» , με εκτιμώμενο κόστος 8.400 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
Β) της παράθεσης δύο ημερήσιων γευμάτων, κατά προτίμηση σε μπουφέ, για τα μέλη  
του Ferrari Club «Passione Rossa» κατά τις ημέρες διαμονής τους, της διοργάνωσης  
επίσημου Gala Dinner καθώς και της παράθεσης cocktail καλωσορίσματος, με  
εκτιμώμενο κόστος 16.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του ΕΦ 07072 του Προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021.  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού  
της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αβραμίδου- Λαμπροπούλου Ανδριανή και Δημητρίου Γεώργιος,  ψηφίζουν 
κατά της ανωτέρω απόφασης. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
• Βλάχος Γεώργιος 
• Βοϊδονικόλας Σταύρος 
• Λεονάρδου Πολυτίμη 
• Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Κουτσογιαννόπουλος  Θεόδωρος 
• Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
• Βασιλοπούλου Ελένη 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Αλμπάνης Ευάγγελος  
 Αβραμίδου- Λαμπροπούλου 

Ανδριανή 
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