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Συνεδρίαση  7
η
 

 

Απόφαση υπ’ αριθ.  27/2019 

 

 

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 3
ο
   

«Έγκριση  σκοπιµότητας και δαπάνης για τον  6
ο
 Ηµιµαραθώνιο Μαραθώνα 2019»  

 

 

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 

� Βαβουλά Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς                                         

 

 

ΑΔΑ: 6Κ9Υ7Λ7-2ΚΙ



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: 

«Η  Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μαραθώνος µε την από 12/2/2019 επιστολής της, 

ζητά την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής για τον 6
ο
 Ηµιµαραθώνιο Μαραθώνα.      

Ο Ηµιµαραθώνιος Μαραθώνα έχει καθιερωθεί ως µια ετήσια µεγάλη αθλητική 

διοργάνωση, που στόχο έχει την µαζική κινητοποίηση των πολιτών του ∆ήµου Μαραθώνα 

αλλά και τη συµµετοχή αθλητών, φιλάθλων δροµέων, µαθητών, αθλητικών και 

πολιτιστικών συλλόγων, από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Ελλάδας και του 

εξωτερικού.Εκτός όµως από τον  βασικό στόχο της συµµετοχής, το αθλητικό αυτό γεγονός 

συµβάλλει στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής του Μαραθώνα, και την σύνδεσή του 

αγώνα µε τον Μαραθώνιο δρόµο και την ιστορία του στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, µε απτά 

αποτελέσµατα  στην τουριστική προβολή του τόπου. Το 2019 ο Ηµιµαραθώνιος 

Μαραθώνα  θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Απριλίου για 6
η
 συνεχόµενη φορά, µε εκκίνηση 

και τερµατισµό στην ιστορική αφετηρία της Αυθεντικής ∆ιαδροµής του Μαραθωνίου 

∆ρόµου και θα περιλαµβάνει αγώνες ηµιµαραθωνίου, 10χλµ., 5χλµ. (και για µαθητές 

Γυµνασίων - Λυκείων), 1500µ. (για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων) και αγώνες ΑΜΕΑ – 

Special Olympics. Ο αγώνας διοργανώνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 

Μαραθώνος, µε την πιστοποίηση από την ΑΙΜΣ  και τον ΣΕΓΑΣ για τις διαδροµές και 

τελεί υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και του ΣΕΓΑΣ. 

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 ενίσχυση του µαζικού αθλητισµού, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών 

οµάδων, και τα πολλαπλά οφέλη για την Αττική και τη χώρα µας από την προβολή  

σηµαντικών αθλητικών γεγονότων. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι να εγκρίνουµε την πρόταση συνεργασίας της 

ΚΕ∆ΜΑ και να στηρίξουµε τον 6
ο
 Ηµιµαραθώνιο Μαραθώνα 2019, µε την κάλυψη των 

δαπανών αναγκαίων προτεινόµενων προµηθειών, αξίας 4.334,00€ Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  που θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ  0844. 

Αναλυτικά οι δαπάνες που θα καλυφθούν από την Περιφέρεια σύµφωνα µε το αίτηµα της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μαραθώνος είναι µετάλλια αθλητών και µετάλλια 

αναµνηστικά, κύπελλα νικητών.  

Παρακαλώ άµεσα  για την λήψη σχετικής απόφασης,  ώστε να καταστούν εφικτές, 

διαφανείς και µέσα στις νόµιµες προθεσµίες όλες οι σχετικές προµήθειες και υπηρεσίες». 

 

                                Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  
την   έγκριση   σκοπιµότητας   και   δαπάνης   για   τον   6

ο
   Ηµιµαραθώνιο   Μαραθώνα  

2019,  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: 6Κ9Υ7Λ7-2ΚΙ


		2019-03-08T09:24:12+0200
	Athens




