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Συνεδρίαση 8
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 31/2019 

 

Σήµερα στις 14-3-2019, 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  8-3-2019. 

 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για το Μαραθώνιο Αθήνας και τις παράλληλες 

εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019-2020» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Βάβουλα Αριστέα 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βέττα Καλλιόπη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

� Σµέρος Ιωάννης 

                                                                                                              

ΑΔΑ: Ω1ΤΞ7Λ7-ΤΧΠ



                                                                                                                      

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: 

   «Σε συνέχεια της από  14/2/2019 επιστολής του ΣΕΓΑΣ µε θέµα «πρόταση Συνεργασίας 

για Μαραθώνιο Αθήνας και παράλληλες εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ 2019 και 2020, προς 

την Κα. Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς και της  συνάντησης  µε τον Γενικό συντονιστή 

του Μαραθωνίου της Αθήνας, κ. Μάκη Ασηµακόπουλο, είχα την ευκαιρία να σχηµατίσω 

µια πλήρη εικόνα για το περιεχόµενο και την οργάνωση αυτής της µεγάλης αθλητικής    

διοργάνωσης εθνικής σηµασίας που εξελίσσεται συνεχώς, µε σηµαντικά αθλητικά, 

πολιτιστικά, κοινωνικά και  τουριστικά οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τη 

χώρα µας γενικότερα.     

Ο "Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός", όπως µετονοµάσθηκε το 2013, αφιερωµένος 

στην παγκόσµια   ειρήνη   (αφού  είναι  αφιερωµένος  στη  µνήµη  του  ειρηνιστή  Γρηγόρη 

Λαµπράκη),  οργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ, κάθε 2η Κυριακή του Νοεµβρίου   (εδώ και 

πολλά  χρόνια ), πάνω  στην  αυθεντική  διαδροµή  (από το Μαραθώνα στην Αθήνα,  

διασχίζοντας τη µισή αστική Αττική), και αποτελεί τα τελευταία χρόνια το µεγαλύτερο 

ετήσιο αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός της Αττικής, µε αναµφισβήτητη 

καταξίωση και απήχηση που αποδεδειγµένα ενισχύει την προβολή και θετική εικόνα της 

Περιφέρειας  και της πόλης της Αθήνας στο εξωτερικό, ενώ έχει συγχρόνως εκπληκτικά 

απτά οικονοµικά αποτελέσµατα, τόσο για την Αττική, όσο και όλη τη χώρα. 

Η διεθνής προβολή και η καταξίωση του Μαραθωνίου Αθήνας έχει ως αποτέλεσµα την 

παρουσία µεγάλων  προσωπικοτήτων και εκπροσώπων διεθνών οργανισµών στην Αθήνα 

κάθε χρόνο, οι οποίοι γίνονται οι ίδιοι στη συνέχεια κήρυκες του θεσµού 

Σε Κοινωνικό επίπεδο το 2018 µαζεύτηκαν πάνω από 3.700.000€ από δροµείς, φιλάθλους, 

επιχειρήσεις και ΜΚΟ, ενώ σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το αποτύπωµα της διοργάνωσης 

στο περιβάλλον περιορίστηκε σηµαντικά µε την περισυλλογή και ανακύκλωση 10 τόνων 

πλαστικών µπουκαλιών και υλικών συσκευασίας, ενώ η διοργάνωση προχώρησε στη 

δωρεά πολλών δεκάδων χρησιµοποιηµένων ζευγαριών παπουτσιών και εκατοντάδων 

ρούχων, σε κοινωνικές οµάδες που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη.  

Η συστηµατική προσπάθεια των τελευταίων ετών που συντελείται από τον  ΣΕΓΑΣ, 

δείχνει να φέρνει απτά αποτελέσµατα, καθώς ο Μαραθώνιος µπαίνει σε νέα αναπτυξιακή 

τροχιά και προσπαθεί να φθάσει στην κορυφή των παγκοσµίων γεγονότων αθλητισµού και 

τουρισµού. 

Ως προς τις συµµετοχές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, για τον οποίο υπάρχουν συγκρίσιµα 

στοιχεία τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία του ΣΕΓΑΣ δείχνουν ότι από το 2006 που 

συµµετείχαν στους αγώνες του Μαραθωνίου Αθήνας 5.700 δροµείς,  το 2018 ξεπέρασαν 

τους 54.000, ενώ το 2019 αναµένεται να ξεπεράσουν τους 65.000 δροµείς και από το 2020 

έως το 2024 οι εγγραφές θα φθάσουν τις 80.000. Αυτό οφείλεται σε δοµικές αλλαγές του 

προγράµµατος καθώς οι αγώνες θα διεξάγονται από εδώ και στο εξής σε δύο ηµέρες 

(Σάββατο και Κυριακή) αντί για µία, αλλά και σε έργα υποδοµής (επέκταση της αφετηρίας 

του Μαραθωνίου) η οποία θα επιτρέψει να αυξηθούν τα όρια υποδοχής και εξυπηρέτησης 

των Μαραθωνοδρόµων. Στις εκδηλώσεις Συµπόσιο και βραβεύσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ 

αναµένεται συµµετοχή κορυφαίων αστέρων του Μαραθωνίου κινήµατος και διοργανωτές 

100 διεθνών Μαραθωνίων από όλο τον κόσµο. 

∆ίκαια λοιπόν, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα λίγα ετήσια 

διεθνή τουριστικά γεγονότα της πόλης που αναπτύσσονται ραγδαία και αποφέρουν τόσο σε 

επίπεδο διαµόρφωσης της εικόνας µας στο εξωτερικό, όσο και στην οικονοµική ζωή της 

Αττικής µε συνεχώς αυξανόµενο απτό τουριστικό εισόδηµα  και  κατά  συνέπεια 

πραγµατικά έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο.  

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας για το 2019 θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 

Νοεµβρίου, ενώ παράλληλα, θα πραγµατοποιηθούν οι διεθνείς εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ 

(Συµπόσιο και Βραβεύσεις). 
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Η Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7-6-2010) Πρόγραµµα «Καλλικράτης», στις αρµοδιότητές της στον τοµέα Η : 

Παιδείας – Πολιτισµού – Αθλητισµού στην παρ. 19, έχει την υλοποίηση προγραµµάτων σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, Αθλητικούς 

Συλλόγους, ∆ήµους και µε άλλους φορείς ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε σκοπό την 

προώθηση και ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, την στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών 

οµάδων  και τα οφέλη που προκύπτουν για την Αττική από την διοργάνωση σηµαντικών 

αθλητικών γεγονότων.    

Στο Παραπάνω πλαίσιο ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών και Αθλητικών Συλλόγων 

«ΣΕΓΑΣ» ζητά για τα έτη 2019 και 2020 την συνέχιση της συνεργασίας µε την Περιφέρεια 

Αττικής για τον Μαραθώνιο της Αθήνας και τις διεθνείς εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ 

(Συµπόσιο και Βραβεύσεις). 

Τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια έχει κατοχυρώσει µία άριστη συνεργασία µε το 

«ΣΕΓΑΣ» και σηµαντική θέση στη διοργάνωση του µεγαλύτερου γεγονότος της πόλης 

µας, ενώ ο ΣΕΓΑΣ  έχει προβεί στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής ως 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, δίνοντάς της κεντρικό ρόλο (π.χ. λογότυπο της Περιφέρειας Αττικής 

στο εξώφυλλο σε όλα τα έντυπά του) και χώρο σε όλες τις επικοινωνιακές του δράσεις 

(συνεντεύξεις, απονοµές, κλπ.). Είναι στο χέρι µας λοιπόν το πώς θα αξιοποιήσουµε την 

συνεργασία αυτή περαιτέρω, τόσο για το καλό των πολιτών της Περιφέρειάς µας, όσο και 

για την προβολή της. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύω ότι η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να χειρίζεται την 

ετήσια υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ ως µία εξαιρετική περίπτωση, άκρως  ανταποδοτική, τόσο 

για την εικόνα της όσο για την οικονοµία της Αττικής, και έτσι να συνεχίσει την 

υποστήριξη της στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τις παράλληλες εκδηλώσεις 

ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ. 

Όσο θα "µεγαλώνει" ο Μαραθώνιος, τόσο θα "µεγαλώνουµε και εµείς και τα οφέλη των 

συµπολιτών µας στους τοµείς που υπηρετούν αυτά τα γεγονότα: στον αθλητισµό, τον 

πολιτισµό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον τουρισµό.  

Για να καταστούν όλα τα παραπάνω εφικτά, εισηγούµαι  να εγκρίνουµε την πρόταση 

συνεργασίας του ΣΕΓΑΣ και να υποστηρίξουµε τον πολυήµερο πλέον Αυθεντικό 

Μαραθώνιο της Αθήνας και τις παράλληλες εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ, για τα έτη 2019 

και 2020, µε την ανάληψη των αναγκαίων προτεινόµενων προµηθειών και υπηρεσιών, 

αξίας 828.600€, συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ (24%), που θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ 

0844 µε επιπρόσθετη προαίρεση  για αύξηση του ποσού κατά 8% για το έτος 2020. 

Αναλυτικά οι προτεινόµενες προµήθειες και υπηρεσίες που θα καλυφθούν από την 

Περιφέρεια, σύµφωνα µε το αίτηµα του ΣΕΓΑΣ για το έτος 2019 είναι οι παρακάτω: 

 

Α.  ΓΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΜΑ) της 9ης & 10ης Νοεµβρίου 2019 

1. Προµήθεια Υπηρεσιών Εκτύπωσης  63.500 Αριθµών Συµµετοχής (bibs) 

∆ροµέων του ΑΜΑ 2019, προβλεπόµενης αξίας 30.500€, συµπ. ΦΠΑ.  Η αυξηµένη και 

πολύπλοκη διαχείριση του µεγάλου αριθµού δροµέων του γεγονότος, σε συνδυασµό µε την 

απαιτούµενη βελτίωση των υπηρεσιών προς αυτούς , µας οδηγεί στην αναζήτηση ακόµη 

καλύτερων συνοδευτικών υπηρεσιών της εν λόγω προµήθειας, πράγµα που σηµαίνει 

συνοδεία της προµήθειας κάθε αριθµού συµµετοχής από 4 παραµάνες, ένα αυτοκόλλητο 

νούµερο και την αντίστοιχη ένθεση των στοιχείων σε ένα φάκελο. 

2. Ενοικίαση Ηχητικής Υποστήριξης των Εκδηλώσεων και Αγώνων του ΑΜΑ 

2019, καθώς και Ενοικίαση δύο LED Wall (και έξτρα εξοπλισµού για µουσικά σηµεία & 

αναµετάδοση ενιαίας µουσικής στη διαδροµή (µέσω wifi), για 2 αγωνιστικές ηµέρες - 

Σάββατο και Κυριακή), προβλεπόµενης αξίας 44.000 €, συµπ. ΦΠΑ. 

3. Προµήθεια 5.000 Aντι-ανεµικών για τις ανάγκες ένδυσης των εθελοντών και των 

εργαζοµένων του ΑΜΑ 2019, προβλεπόµενης αξίας 75.000€, συµπ. ΦΠΑ. 
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4. Ενοικίαση 360 Λεωφορείων συνολικής προβλεπόµενης αξίας 102.000€ συµπ. 

ΦΠΑ.   

(α) 350 Λεωφορεία για τις ανάγκες µετακίνησης 17.500 ∆ροµέων του Μαραθωνίου του 

ΑΜΑ 2019 που θα χρειασθεί να µετακινηθούν από τη Αθήνα στο Μαραθώνα, την 

Κυριακή 10/11 (εκ των οποίων τα 50 θα πρέπει να παραµείνουν άλλες 3 ώρες στην 

εκκίνηση για την υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας του Αγωνιστικού Τοµέα), και  

(β) 10 Λεωφορεία για τη µεταφορά 500 εθελοντών που θα χρειασθεί να µετακινηθούν από 

και προς την Αθήνα από πόλεις της Ελληνικής Περιφέρειας, το Σαββατοκύριακο 9-10/11, 

(µ.ο. απόστασης ακτίνα 400χλµ ανά δροµολόγιο).  

5. Ενοικίαση Μεταλλικών Κατασκευών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων και 

των αγώνων του αγωνιστικού  διηµέρου ΑΜΑ 2019 προβλεπόµενης αξίας 74.000€ συµπ. 

ΦΠΑ. 

6. Ενοικίαση Τεντών για την υποστήριξη  των εκδηλώσεων και των αγώνων του 

αγωνιστικού διηµέρου ΑΜΑ 2019 προβλεπόµενης αξίας 25.000€ συµπ. ΦΠΑ 

* Σύνολο Κόστους Προµηθειών Μαραθωνίου Αθήνας 2019: 350.500€ (συµπ. ΦΠΑ)  

  

Β.  ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ KAI ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕΓΑΣ/AIMS της 8
ης

, 9
ης

, και 10
ης

, 

Νοεµβρίου 2019 
1. Ατοµικές ή/και Οµαδικές Μεταφορές, από  7 – 11 Νοεµβρίου 2019, των 200 περίπου 

Συνέδρων, Προσκεκληµένων, ∆ιακεκριµένων Αθλητών και Μελών ∆.Σ. της AIMS, από 

και προς τους χώρους διαµονής τους, προς και από το Αεροδρόµιο (κατά την διάρκεια των 

αφίξεων/αναχωρήσεων, προς και από τις παράλληλες εκδηλώσεις του Συµποσίου και των 

βραβεύσεων AIMS/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ, καθώς και προς και από τους χώρους του Μαραθωνίου 

Αθήνας, προβλεπόµενης αξίας 8.500€, συµπ. ΦΠΑ. 

2. Παραγωγές Εντύπων του Συµποσίου και των Βραβεύσεων AIMS/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019 

(π.χ. Προσκλήσεις, Προγράµµατα, Αφίσες, ∆ιαπιστεύσεις, κλπ), καθώς και ενός 

προωθητικού φυλλαδίου της Περιφέρειας Αττικής προβλεπόµενης αξίας 6.000€, συµπ. 

ΦΠΑ.  

3. Προµήθεια Υλικών και Αναµνηστικών του Συµποσίου ΑΙΜΣ 2019 (π.χ. τσάντες, 

στυλό, κλπ), προβλεπόµενης αξίας 3.700€, συµπ. ΦΠΑ.  

4. Παραγωγές Στησίµατος Χώρων και Σήµανσης του Συµποσίου και των Βραβεύσεων 

AIMS/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019 καθώς και προβολής της Περιφέρειας Αττικής (π.χ. Set-up 

χώρων, backdrops, roll-ups, κλπ.), προβλεπόµενης αξίας 8.000 € συµπ. ΦΠΑ. 

5. Τεχνική Υποστήριξη του Συµποσίου και των Βραβεύσεων AIMS/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019 

(π.χ. έξτρα φωτισµός, ενοικίαση  TV sets, computers, projectorς & screens, µεγαφωνικών 

συστηµάτων για κλειστούς µικρούς χώρους, recordings, κλπ.), προβλεπόµενης αξίας 

6.500€, συµπ. ΦΠΑ. 

6. Ενοικίαση χώρου βραβεύσεων AIMS/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019 (Μέγαρο 

Μουσικής/”Μητρόπουλος”), συµπεριλαµβανοµένων µιας µεταφραστικής καµπίνας και 300 

ζευγαριών ακουστικών/δεικτών  µετάφρασης, κλπ.), προβλεπόµενης αξίας 4.600€, συµπ. 

ΦΠΑ.                                                                                     

Να σηµειώσουµε ότι ο χώρος ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού και επελέγη τόσο γιατί 

ανήκει στο ∆ηµόσιο, όσο και γιατί εδρεύει σε δρόµο που είναι µέρος της Αυθεντικής 

∆ιαδροµής του Μαραθωνίου. 

7. Υπηρεσίες Τροφοδοσίας/Catering 550 Καλεσµένων στις βραβεύσεις 

ΑΙΜΣ/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019, προβλεπόµενης αξίας 16.500€ συµπ. ΦΠΑ. Να σηµειώσουµε 

ότι σύµφωνα µε αποφάσεις του Μεγάρου Μουσικής στο χώρο επιτρέπεται η προµήθεια 

των εν λόγω υπηρεσιών catering από δύο µόνο σχετικές εταιρείες,  οι οποίες  έχουν 

σύµβαση µε το Μέγαρο Μουσικής  και οι οποίες δύναται να διαγωνισθούν για το 

αντικείµενο. 

8. Ενοικίαση 1500 Κιγκλιδωµάτων Περίφραξης του Μαραθωνίου Αθήνας και των 

παράλληλων εκδηλώσεων  ΑΙΜΣ/ΣΕΓΑΣ/ΑΜΑ 2019, προβλεπόµενης αξίας 10.000€ 

συµπ. ΦΠΑ. 
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**Σύνολο Κόστους Προµηθειών Εκδηλώσεων AIMS/ΣΕΓΑΣ 2019:  63.800€ (συµπ. 

ΦΠΑ) 

Για το έτος 2020 η  κατανοµή προµηθειών και υπηρεσιών θα είναι αντίστοιχη του 2019,  

µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις σε συνεννόηση  µε τον ΣΕΓΑΣ και πάντως εντός τους 

ποσού προαίρεσης (έως  8%). Σηµειώνεται ότι το ποσό προαίρεσης αφορά µόνο τον 

συνολικό προϋπολογισµό και δεν είναι δεσµευτικό για τις επιµέρους οµάδες, στις οποίες οι 

διαφοροποιήσεις µπορεί να είναι ευρύτερες. 

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

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

µέσα από τους προβλεπόµενους διαγωνισµούς,  για τον Μαραθώνιο της Αθήνας  και τις 

παράλληλες εκδηλώσεις (Συµπόσιο και βραβεύσεις) ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ. 

 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για το Μαραθώνιο Αθήνας και τις παράλληλες 

εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 2019-2020,  σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Σεβαστάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία 
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