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Συνεδρίαση 8
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 33/2019 

 

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 3
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για αθλητικές εκδηλώσεις στο Πεδίον του 

Άρεως» 

 

 

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: 6ΔΔ77Λ7-ΥΒΡ



                                                                                                        
                                                                                                                      

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

λόγο στην κ. Κυπριανίδου Ερµίνα, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα, η οποία 

ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

 

 «Α.  2
ος

 ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN 2019   Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

     Η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργάνωσε µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για 

πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων του αγώνα δρόµου 5 χιλιοµέτρων και περίπατο 

2 χιλιοµέτρων στο Πεδίο του Άρεως, την Κυριακή 6 Μαΐου 2018. Περισσότεροι από 1200 

φοιτητές, µέλη του διδακτικού-ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοικοι και επαγγελµατίες της περιοχής, λάτρεις της φύσης, της 

πόλης και του αθλητισµού, οικογένειες και µαθητές συµµετείχαν στον 1
ο
 αγώνα δρόµου 

ΟΠΑ Run.. Έτσι διοργανώνεται ο 2
ο
 αγώνας δρόµου ΟΠΑ Run για  την Κυριακή 12 

Μαΐου 2019 στο Πεδίο του Άρεως.  

     Το ΟΠΑ Run φέτος θα διαθέσει 1 ευρώ για κάθε συµµετοχή των 5χλµ δηλαδή 1.100 € 

για την κάλυψη δράσεων επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ. Επίσης θα διατεθούν 100 

εισητήρια δωρεάν σε άτοµα από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

Για την διεξαγωγή του 2
ου

 αγώνα δρόµου ΟΠΑ RUN είναι απαραίτητα : 

 

Τεχνική µπλούζα dry fit µε λεµόκοψη, χρώµατος µπορντό µε τύπωµα 

: µπροστά ΟΠΑ Run  2019 και πίσω Περιφέρεια Αττικής Πεδίο του 

Άρεως. 

1100 τεµ. 8.000 € 

Μπλούζες περιπάτου βαµβακερές µε λεµόκοψη, χρώµατος µπορντώ 

µε τύπωµα : µπροστά ΟΠΑ Run  2019 και πίσω Περιφέρεια Αττικής 

Πεδίο του Άρεως  

400 τεµ. 2.400 € 

Μετάλλια ανάγλυφα αναµνηστικά 60mm X 45mm σε δύο χρώµατα 

(µπρονζέ και φυσικό χρώµα µετάλλου) µε µπορντό κορδέλα. Στην 

µπροστινή όψη ΟΠΑ Run 2019 και πίσω Περιφέρεια Αττικής Πεδίο 

του Άρεως. 

1500 τεµ. 2.800 € 

Εκτύπωση έγχρωµων λογότυπων σε σακίδιο µε τη τεχνική της 

θερµοµεταφοράς 

1600 τεµ.  1.600 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 14.800 € 

 

 

Β. 3
ος

 ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ «ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Κυριακή 14 

Απριλίου 2019 
Συνδιοργάνωση µε τους «Αθηναίους δροµείς» του 3

ου
 αγώνα δρόµου µε τρεις διαδροµές: 

5χλµ., 10 χλµ. και παιδικού 1,3 χλµ.  

 

Τεχνική µπλούζα dry fit µε λεµόκοψη, χρώµατος κίτρινο µε τύπωµα  900 τεµ. 6.600 € 

Μετάλλια ανάγλυφα αναµνηστικά 60mm X 45mm σε δύο χρώµατα 

(µπρονζέ και φυσικό χρώµα µετάλλου) µε κίτρινη κορδέλα. 

800 τεµ. 1.600 € 

Κύπελλα 18 τεµ.  250 € 

Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση   700 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  9.150 € 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΔ77Λ7-ΥΒΡ



 

 

Γ.  2
ος

 ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ «ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ» Σαββάτο 29 Ιουνίου 

2019 

Συνδιοργάνωση µε τους «Αθηναίους δροµείς» του 2
ο
 νυκτερινού  αγώνα δρόµου 5 χλµ. και 

περιπατητικής διαδροµής 1,7 χλµ. Μετά τον τερµατισµό των διαδροµών θα ακολουθήσει 

συναυλία. 

Τεχνική µπλούζα dry fit µε λεµόκοψη, χρώµατος κίτρινο µε τύπωµα  700 τεµ. 5.100 € 

Μετάλλια ανάγλυφα αναµνηστικά 60mm X 45mm σε δύο χρώµατα 

(µπρονζέ και φυσικό χρώµα µετάλλου) µε κίτρινη κορδέλα. 

600 τεµ. 1.200 € 

Κύπελλα 12 τεµ.  200 € 

Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση   700 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  7.200 € 

 

∆. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει 

τον Καποδιστριακό Αγώνα ∆ρόµου που θα πραγµατοποιηθεί στις 12/5/2019 στον χώρο της 

Πανεπιστηµιούπολης. Ενόψει του επικείµενου αγώνα η Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 

αιτείται την χρηµατοδότηση 3.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

(µπλουζάκια, καρτέλες συµµετοχής)           

      Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία στηρίζει η 

Περιφέρεια Αττικής, εντάσσονται σύµφωνα µε τις κατά νόµο αρµοδιότητές της στις 

διατάξεις του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, άρθρο 186, ενότητα Η, σηµεία 11,12,13 και 19) 

προτείνουµε την οικονοµική κάλυψη των παραπάνω απαραίτητων υλικών για την 

διοργάνωση των προαναφερόµενων αθλητικών εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισµού 

34.150,00 € (συµπερ/νου Φ.Π.Α.)» 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για αθλητικές εκδηλώσεις στο Πεδίον του Άρεως,  

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 

 

ΑΔΑ: 6ΔΔ77Λ7-ΥΒΡ
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