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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 604 
    

  
 
Συνεδρίαση 17η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 138η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05/8/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, έλαβε χώρα  με τη διαδικασία της 
τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 78 του Ν.4954 ( ΦΕΚ 136/4/09-07-2022)  η τακτική συνεδρίαση 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ.  753945/02-08-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 02/08/2022 . 
  
 
                                                                     Θέμα 4ο  Η.Δ.   

 
Έγκριση σκοπιμότητας & δαπάνης & διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής στη συνδιοργάνωση του Προκριματικού ομίλου UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
(ποδόσφαιρο Σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ) 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Xαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας). 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμου κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη. 
 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος -Αθανάσιος 
 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ   Γεώργιος  Αγγελόπουλος, 
Αγγελοπούλου Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Μεθυμάκη Άννα. 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Βοϊδονικόλας Σταύρος, Βλάχος Γεώργιος, Δαλιάνη 
Φωτεινή και Λυμπέρη Ελένη  . 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  Επιτροπής 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ο  πρόεδρος της Επιτροπής  και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ.  κ. 

Χαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας) έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

Έχοντας υπόψη 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – 
επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β’/11-5-2018).  

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  

8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής …(Β’ 2763) (Β’ 3353). 

9. Την με αρ. 450172/1-6-2022 (ΦΕΚ 2697/Β’/1-6-2022) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής & Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 
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10. Την αρ.23612/11-1-2022 (ΦΕΚ. 9/Υ.Ο.Δ.Δ/12-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
«ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη δεύτερη θητεία 
της περιφερειακής περιόδου 2019-2023» 
 

11. Το με αρ. πρωτ. 671102/13-7-2022 αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
(ΑΣΕΔ), καθώς και το αρ. 741699/29-7-2022 συμπληρωματικό έγγραφο. 

 
 
 

 Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (UEFA) ανέθεσε στο σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος 
Εκπαιδευτηρίων Δούκα» (ΑΣΕΔ) τη διοργάνωση του Προκριματικού ομίλου UEFA FUTSAL CHAMPIONS 
LEAGUE στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον 5ο όμιλο στον οποίο λαμβάνει μέρος ο ΑΣΕΔ ως πρωταθλητής 
της χώρας μας στο Ποδόσφαιρο Σάλας μαζί με τις πρωταθλήτριες ομάδες (3) της Πολωνίας (Piast 
Gliwice Futsal), Ισραήλ (ASA Technion Haifa) και Μολδαβίας (BSC Nistru- Chisinau), με τους αγώνες να 
διεξάγονται το διάστημα 23-28 Αυγούστου 2022 στο κλειστό γυμναστήριο του Λαυρίου. Η 
διοργάνωση του προκριματικού ομίλου της κορυφαίας, ευρωπαϊκής, διασυλλογικής διοργάνωσης 
αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για την ίδια τη χώρα. Προσφέρει πολλές δυνατότητες 
προβολής τόσο για το άθλημα του ποδοσφαίρου Σάλας σε εθνικό επίπεδο, όσο και για την Ελλάδα ως 
χώρα και τουριστικό προορισμό. Οι αγώνες διεξάγονται μέσα σε γεμάτα γήπεδα αλλά και 
προβάλλονται τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση με χιλιάδες θεατές, να τους παρακολουθούν σε όλο 
τον κόσμο. 

 
Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται: 
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 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους(παρ.15) 
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 (παρ 19) 

 
                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας & δαπάνης & διάθεση πίστωσης, ποσού 9.000€ + ΦΠΑ, για τη 

συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη συνδιοργάνωση του Προκριματικού ομίλου UEFA FUTSAL 
CHAMPIONS LEAGUE (ποδόσφαιρο Σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ), το 
οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 23-28 Αυγούστου 2022 στο κλειστό γυμναστήριο του 
Λαυρίου, αναλαμβάνοντας τη δαπάνη για διαμονή και σίτιση των ομάδων στο ξενοδοχείο Σιβιτέλ Άτικ 
του Αμαρουσίου.  

Συγκεκριμένα ως ημερομηνία άφιξης ορίζεται η 23-8-2022 και αναχώρησης η 28-8-2022. 
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Σε κάθε ομάδα ( θα υπάρχουν αποστολές από 3 ομάδες) θα διατεθούν 7 δίκλινα δωμάτια και 7 
μονόκλινα για τις 5 διανυκτερεύσεις (21 άτομα η κάθε αποστολή). Συνολικά θα διατεθούν 21 δίκλινα 
και 21 μονόκλινα δωμάτια. Σε κάθε ομάδα προσφέρονται 3 γεύματα ημερησίως (πρωϊνό- 
μεσημεριανό- βραδινό) ενώ το μενού είναι αθλητικό έτσι όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία). 

 
Θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των 

συμμετεχόντων, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί βάσει του εγκεκριμένου Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής των αθλητικών δράσεων λόγω των καταστάσεων 
που επικρατούν στην χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η νέα ημερομηνία του αγώνα θα οριστεί από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ), χωρίς αν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης. 

 
Η δαπάνη των 9.000€ συν ΦΠΑ θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 Ε.Φ 02072, ΚΑΕ 0844. 
 
 
 
                                                Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την έγκριση σκοπιμότητας & δαπάνης & διάθεση πίστωσης, ποσού 9.000€ + ΦΠΑ, για τη 

συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη συνδιοργάνωση του Προκριματικού ομίλου UEFA FUTSAL 
CHAMPIONS LEAGUE (ποδόσφαιρο Σάλας) με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ), το 
οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 23-28 Αυγούστου 2022 στο κλειστό γυμναστήριο του 
Λαυρίου, αναλαμβάνοντας τη δαπάνη για διαμονή και σίτιση των ομάδων στο ξενοδοχείο Σιβιτέλ Άτικ 
του Αμαρουσίου.  

Συγκεκριμένα ως ημερομηνία άφιξης ορίζεται η 23-8-2022 και αναχώρησης η 28-8-2022. 
Σε κάθε ομάδα ( θα υπάρχουν αποστολές από 3 ομάδες) θα διατεθούν 7 δίκλινα δωμάτια και 7 

μονόκλινα για τις 5 διανυκτερεύσεις (21 άτομα η κάθε αποστολή). Συνολικά θα διατεθούν 21 δίκλινα 
και 21 μονόκλινα δωμάτια. Σε κάθε ομάδα προσφέρονται 3 γεύματα ημερησίως (πρωϊνό- 
μεσημεριανό- βραδινό) ενώ το μενού είναι αθλητικό έτσι όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία). 

 
Θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των 

συμμετεχόντων, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί βάσει του εγκεκριμένου Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής των αθλητικών δράσεων λόγω των καταστάσεων 
που επικρατούν στην χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, ή έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η νέα ημερομηνία του αγώνα θα οριστεί από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ), χωρίς αν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης. 

 
Η δαπάνη των 9.000€ συν ΦΠΑ θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 Ε.Φ 02072, ΚΑΕ 0844. 
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Το μέλος της Επιτροπής Βάρσου Μαργαρίτα ψηφίζει λευκό. 

Τα μέλη της Επιτροπής Βαρέλη- Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και  Αυλωνίτου Χρυσάνθη 

ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Μεθυμάκη Άννα ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

Το μέλος  της  Επιτροπής Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Το μέλος της Επιτροπής Γλαύκος Αθανάσιος Τζήμερος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

 

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

• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος –Αθανάσιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μεθυμάκη Άννα 
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