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Συνεδρίαση 5
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 22/2019 

 

Σήµερα στις 21-2-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30, στο Αµφιθέατρο της ∆/νσης 
Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   από   πρόσκληση   της   
Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις  18-2-2019. 

 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση  

«Τρόπαιο Κολύµβησης Παναθηναϊκού» 

 

 

Παρόντες: 

� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος  Θεόδωρος  
� Βέττα Καλλιόπη 

� Βλάχος Γεώργιος  
� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 
� Σµέρος Ιωάννης 
 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 
� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 
� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  δίνει το 

λόγο στον κ. Πάντζα Σπύρο, εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο σε θέµατα Αθλητισµού, 

ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 
   «Ο Παναθηναϊκός ΑΟ µε την από 7/2/2019 επιστολή του,  αιτείται  από  την Περιφέρεια 

Αττικής την στήριξη της µεγάλης κολυµβητικής συνάντησης µε την επωνυµία “ΤΡΟΠΑΙΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ”. 

   Οι αγώνες πρόκειται να διεξαχθούν για 3
η
 συνεχόµενη χρονιά στο κλειστό κολυµβητήριο 

του ΟΑΚΑ στις 6 κα 7 Απριλίου 2019, µε 5 αγωνιστικές ενότητες και αναµένεται φέτος να 

καταρρίψει ρεκόρ συµµετοχών κολυµβητών και κολυµβητριών από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο. 

   Η κολυµβητική αυτή συνάντηση είναι ένα υπερτοπικό αθλητικό γεγονός που έχει ως 
στόχο να προσφέρει µια µοναδική εµπειρία σε περισσότερα από 1500 παιδιά και να 

συµβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήµατος της κολύµβησης.    
   Η Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα και µε τις  κατά νόµο αρµοδιότητες της  στις διατάξεις 
του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, αρ.186, ενότητα Η, σηµεία 11,12,13 και 19), έχει την 

προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισµού, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και 
τα πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την  Αττική από την διεξαγωγή σηµαντικών  

αθλητικών γεγονότων. 

   Θεωρώ ότι η συνεργασία µας µε τον Παναθηναϊκό ΑΟ θα είναι σηµαντική και  γι’ αυτό 

προτείνω να στηρίξουµε το τη διοργάνωση “ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ” µε το ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Οι δαπάνες που πρόκειται θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω προµήθειες και 
υπηρεσίες: 
Μετάλλια, έπαθλα                                                                2.500,00€ 

Μουσική, ήχος                                                                        100,00€ 

Κεντρικό πανί διοργάνωσης                                                     350,00€ 

Banner Χορηγών                                                                      70,00€ 

Ταµπέλες Παρέλασης                                                             100,00€ 

∆ιπλώµατα, διαπιστεύσεις, διαφάνιες, match programme      1.500,00€   

Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι, να εγκρίνουµε την πρόταση συνεργασίας του 

Παναθηναϊκού ΑΟ και να στηρίξουµε το   “ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ”το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό κολυµβητήριο του ΟΑΚΑ στις 6 

κα 7 Απριλίου 2019, µε την κάλυψη των αναφερόµενων δαπανών που αφορούν  

προµήθειες και υπηρεσίες, αξίας 6.000,00€ πλέον  ΦΠΑ, οι οποίες θα καλυφθούν από τον 

ΚΑΕ 0844. 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση «Τρόπαιο Κολύµβησης 
Παναθηναϊκού», σύµφωνα µε την εισήγηση 

   

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Σεβαστάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βέττα Καλλιόπη  

Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης 
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