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Συνεδρίαση 9
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 38/2019 

 

Σήµερα στις 4-4-2019, 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  29-3-2019. 

 

 

Θέµα 3
ο
  (Εκτός ηµερήσιας διάταξης) 

« Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 33/2019 της Επιτροπής Πολιτισµού & 

Αθλητισµού» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 
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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: 

       «Παρακαλούµε για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 33/2019 Απόφασης της Επιτροπής 

Πολιτισµού και Αθλητισµού ως ακολούθως :                                                                                                  

«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 : 

 

Μπλούζες περιπάτου 

Βαµβακερή µπλούζα µε λαιµόκοψη, χρώµατος µπορντώ. 

Μεγέθη: S 80, M 160, L 100, XL 60. Πληροφορίες για 

τύπωµα: Μονόχρωµο σε λευκό: Μπροστά: δροµέας του 

ΟΠΑRun µπροστά και κέντρο, ώστε να ξεκινάει στη µέση 

του στέρνου και να τελειώνει περίπου στον οµφάλιο λώρο, 

λογότυπο ΟΠΑ και Περιφέρειας στο πέτο, λογότυπο ΙΦΕΤ 

µπροστά και κάτω δεξιά στο τελείωµα της µπλούζας. Από 

πίσω: "ΟΠΑRun 2019" και από κάτω "Πεδίον του Άρεως". 

Θα προτιµηθεί µπορντώ µπλούζα.   

400 2.220 

Μπλούζες δροµέων 5 km 

Τεχνικό µπλουζάκι dry fit µε λαιµόκοψη χρώµατος µπορντώ 

. Μεγέθη: S 220, M 440, L 275, XL 165. Πληροφορίες για 

τύπωµα: Μονόχρωµο σε λευκό: Μπροστά: δροµέας του 

ΟΠΑRun 

µπροστά και κέντρο, ώστε να ξεκινάει στη µέση του στέρνου 

και 

να τελειώνει περίπου στον οµφάλιο λώρο, λογότυπο ΟΠΑ 

και 

Περιφέρειας στο πέτο, λογότυπο ΙΦΕΤ µπροστά και κάτω 

δεξιά 

στο τελείωµα της µπλούζας. Από πίσω: "ΟΠΑRun 2019" και 

από 

κάτω "Πεδίον του Άρεως". Θα προτιµηθεί µπορντώ µπλούζα, 

αλλά είναι δεκτές και άλλες προτάσεις. 

1100 7.880 

Ανάγλυφα αναµνηστικά µετάλλια 60mm X 45mm, δύο 

χρωµατι-σµούς (µπρονζέ και φυσικό χρώµα µετάλλου) µε 

κορδέλα χρώµατος µπορντό. Στην µπροστινή όψη: το logo 

ΟΠΑ Run, "12 Μαίου 2019", "Πεδίον του Άρεως". Στη πίσω 

όψη το λογότυπο του ΟΠΑ και της Περιφέρειας Αττικής. 

1500 2.900 

Εκτύπωση έγχρωµων λογοτύπων σε σακίδιο µε τη τεχνική 

της 

1600 1.600 

ΑΔΑ: 6ΨΥ57Λ7-ΖΘ9



Θερµοµεταφοράς. Σε λευκό αθλητικό σάκο µε κορδόνια: 

πάνω 

αριστερά λογότυπο ΟΠΑ και Περιφέρειας Αττικής, πάνω 

δεξιά: 

aueb.gr/oparun, κέντρο δροµέας ΟΠΑ Run, δίπλα του: ΟΠΑ 

Run 

2019 "Όλοι µαζί για το Πεδίον του Άρεως". Στη βάση: 

Μέγας 

Χορηγός: ΙΦΕΤ, Xορηγός προϊόντος: Zakcret Sports 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  14.600  € 

      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 

14.600,00 € (συµπερ/νου Φ.Π.Α.)» 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση τροποποίησης της απόφασης 33/2019 της Επιτροπής Πολιτισµού & 

Αθλητισµού , σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βάβουλα Αριστέα 

Βέττα Καλλιόπη 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία  
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