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Συνεδρίαση  7
η
 

 

Απόφαση υπ’ αριθ.  26/2019 

 

Στην  Αθήνα,  σήµερα  στις  5-3-2019,   ηµέρα  Τρίτη  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  28-2-

2019 . 

 

Θέµα 2
ο
   

«Έγκριση  σκοπιµότητας και δαπάνης για την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας Νέων»  

 

Παρόντες: 

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

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

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Κορωναίου Καµπά Σοφία 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 

� Σµέρος Ιωάννης 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία και 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΕΖ7Λ7-ΦΩΟ



 

                                         

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη, δίνει το 

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

ο οποίο ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

«Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Καλαµακίου, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της ∆ιεθνούς 

Ιστιοπλοϊκής Κοινότητας, έχει αναλάβει την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας Νέων της Ολυµπιακής κατηγορίας Laser στην θαλάσσια 

περιοχή του Αλίµου τον προσεχή Ιούλιο. 

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας αποτελεί ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός 

υπερτοπικού χαρακτήρα, στο οποίο θα συµµετέχουν περίπου 300 αποστολές αθλητών από 

την Ευρώπη µε τους συνοδούς τους. 

Αυτό σηµαίνει ότι η Αττική θα προβληθεί ως ένας ιδανικός αθλητικός και τουριστικός 

προορισµός, γεγονός που θα ενισχύσει την τοπική οικονοµία.  

Η Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα 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, την στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων 

και τα πολλαπλά οφέλη για την Αττική από την προβολή σηµαντικών αθλητικών 

γεγονότων. 

Στο Παραπάνω πλαίσιο ο Ναυτικός Όµιλος Καλαµακίου ζητά την υποστήριξη από την 

Περιφέρεια Αττικής για την διοργάνωση αυτή. 

Θεωρώ ότι η  Περιφέρεια Αττικής πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτό το σπουδαίο αθλητικό 

γεγονός και να ενισχύσει οικονοµικά την διεξαγωγή του καθώς τα οφέλη  που θα 

προκύψουν από την διοργάνωση αυτή θα είναι πολλαπλά.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για την 

διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας Νέων της Ολυµπιακής 

κατηγορίας Laser, στην θαλάσσια περιοχή του Αλίµου τον προσεχή Ιούλιο, µε συνολικό 

ποσό 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), από τον ΚΑΕ  0844.  

Η δαπάνες που θα καλυφθούν είναι: 

� Ενοικίαση τεντών και στεγάστρων    12.000€ 

� Ηχητική και φωτιστική κάλυψη          8.000€».   

 

                                Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την   έγκριση   σκοπιµότητας   και   δαπάνης   για   την   διοργάνωση  του  Πανευρωπαϊκού  

Πρωταθλήµατος  Ιστιοπλοΐας  Νέων  της  Ολυµπιακής  κατηγορίας Laser,  στην  θαλάσσια 

περιοχή του Αλίµου, σύµφωνα µε την εισήγηση. 

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων 

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης  

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΕΖ7Λ7-ΦΩΟ
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