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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 5η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 51/2021 

Σήμερα 24/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 
55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 135731/18-2-2021 πρόσκλησης 
του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 18/2/2021 
στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην 
αθλητική διοργάνωση Virtual 44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα επτά 
(87) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη 
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, 
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ κ. κ. Αγγουράς Κων/νος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αποστολόπουλος 
Εμμανουήλ, Παππάς Στέφανος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος. 
  

  

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει 
το λόγο στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μ. Βάρσου, η οποία θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 137211/19-2-2021 εισήγησή 
της που έχει ως εξής : 
 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ87/τεύχος Α΄/07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-5-2018) με την οποία 
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εγκρίθηκε η 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθμ. 505910/04-09-2019  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Την υπ’ αριθμ. 722070/12-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,  
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής». 

5. Την υπ’ αριθμ. 457959/01-07-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής».  

6. Την υπ’ αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021» 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
 

και έχοντας υπόψη: 
 

I. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου 
αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ 
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται: 

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της 
   περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11) 
▪ Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 

12) 
▪ Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής 
        σημασίας (παρ. 13) 
▪ Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, 
δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 
19). 
 

II. Τα ουσιαστικά οφέλη του αθλητισμού ως ένας από τους κυριότερους 
κοινωνικούς θεσμούς και ως ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία ικανοποίησης 
των κοινωνικών αναγκών, ωφελώντας του συμμετέχοντες σωματικά, 
ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά. 
 

III. Το αίτημα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ). 
 
 

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) διοργανώνει κάθε χρόνο από το 1978  
τον Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ. στις εγκαταστάσεις ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά. Με 
στόχο την ανάπτυξη της μαζικής άθλησης,  του δρομικού κινήματος και την 
προσέλκυση νέων ανθρώπων προς ένας πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής που θα 
αναβαθμίζει την σωματική και ψυχική τους υγεία, ο ιστορικός αγώνας του ΣΔΥ Αθήνας 
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προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής και έτσι φέτος προσφέρει τη δυνατότητα αλλά 
και το κίνητρο στους Φίλους Δρομείς, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που η 
σωματική άσκηση συμβάλει και στην ψυχική υγεία, να συμμετάσχουν με ασφάλεια στον 
«Virtual 44ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.» καθώς λόγω των 
περιοριστικών μέτρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κανονική του μορφή. 
Ο Virtual αγώνας θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 7 Μαρτίου μέχρι και την 
Κυριακή 28 Μαρτίου και  θα συμπεριλαμβάνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις των 21 
χλμ., 10 χλμ. και 5 χλμ. 
Με αίτημα του ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ), ζητά η Περιφέρεια 
Αττικής να σταθεί αρωγός και να στηρίξει την προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής 
αθλητικής διοργάνωσης Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.  Και πιο συγκεκριμένα 
την δημιουργία εφαρμογής μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας, την 
παραγωγή 1.200 αναμνηστικών μεταλλίων και 1.200 αριθμών συμμετοχής. 
 
Με βάση τα παραπάνω 
 
Προτείνω την στήριξη τoυ αγώνα δρόμου «Virtual 44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 
Αθήνας 21 χλμ.» που θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 7 Μαρτίου μέχρι και την 
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, έως του ποσού των 3.940€ πλέον ΦΠΑ,  από τον Κ.Α.Ε. 
0844 και συγκεκριμένα: 
 
1. Εφαρμογή(app) για την διεξαγωγή Virtual αγώνα δρόμου  
Δημιουργία και σχεδιασμός εφαρμογής(app) όπου όλα τα στάδια της διαδικασίας της 
διεξαγωγής του virtual αγώνα θα γίνονται μέσα από την εφαρμογή. 
Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη στα δύο μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα για κινητά 
(Android  και iOS). 
Να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε έναν εικονικό 
αγώνα/δράση (Virtual Run), μέσα από μια απλή διαδικασία. 
Τα βήματα της διαδικασίας, καθώς και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα να είναι διαθέσιμες στο κινητό τους.  
Στην εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ώστε όλες οι ενότητες και τα κείμενα 
να είναι σε δύο γλώσσες (ελληνικά / αγγλικά). 
Να διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον (back office), με το οποίο θα πρέπει να δίνονται οι 
παρακάτω δυνατότητες: 
Πλήρως διαχειρίσιμο περιβάλλον εντός της εφαρμογής καθώς και του περιεχομένου 
τους. 
Δυνατότητα δημιουργίας μενού ανά ενότητα και σχετικών σελίδων περιεχομένου εντός 
της εφαρμογής. 
Δυνατότητα σχεδιασμού και προβολής όλων εικαστικών ( logo αγώνα, διοργανωτών 
κτλ.)  
Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές σελίδες.  
Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφών 
και ηλεκτρονικής φόρμας συλλογής των αποτελεσμάτων. 
Δυνατότητα δημιουργίας selfies  με πολλαπλά overlays.  
Δυνατότητα για άμεσο sharing  των selfies στα Social Media και δυνατότητα 
αποθήκευσης όλων των φωτογραφιών στο διαχειριστικό περιβάλλον. 
Δυνατότητα δημιουργίας ειδικού περιεχομένου με πίνακες. 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αγώνα με κατάταξη των δρομέων ενώ πατώντας 
στο όνομα κάθε δρομέα να υπάρχει η δυνατότητα προβολής της θέση του ανά φύλο και 
ανά ηλικιακή κατηγορία . 
Δυνατότητα ανανέωσης των αποτελεσμάτων σε καθημερινή βάση.  
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Καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα να υπάρχει δυνατότητα να αποσταλούν ( μέσω της 
εφαρμογής) απεριόριστος αριθμός μηνυμάτων σε όλους όσους έχουν κατεβάσει την 
εφαρμογή. 
Τα παραπάνω μηνύματα να μπορούν να περιέχουν εικόνα, κείμενο και εξωτερικό 
σύνδεσμο(link). 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να κοινοποιήσουν το αποτέλεσμά 
τους στο Facebook. 
Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα  να κατεβάσουν σε αρχείο το αναμνηστικό 
τους δίπλωμα όπου το θέμα του διπλώματος να είναι δυναμικό και να μπορεί να 
προσαρμοστεί.  
Κόστος: 1.300€ 
 
2. Μετάλλια  
Προδιαγραφές Μεταλλίων 
Ποσότητα: 1.200 τεμάχια ανάγλυφα με καλούπι και στις δύο όψεις 
Υλικό: Ψευδάργυρος (Zincalloy Medal) αυστηρά χωρίς ίχνος σιδήρου 
Μέγεθος και πάχος: Ύψος 9 εκ., πλάτος 5 εκ. και πάχος 3,5 χιλ.  
Προδιαγραφές Κορδέλας Μεταλλίων 
Ποσότητα: 1.200 
Υλικό: Polyester 
Μέγεθος: 4 εκ. x 45 εκ. x 2 
Εκτύπωση: μονόχρωμη εκτύπωση σε μονόχρωμη κορδέλα 
Κόστος: 1.200 x 2 = 2.400€ 
 
3. Αριθμοί συμμετοχής  
Παραγωγή 1.200 αριθμών συμμετοχής (Bib) διαστάσεων 15x21cm. από υλικό tyvek 
και τετράχρωμη εκτύπωση (προδιαγραφών Ολυμπιακών αγώνων). 
Κόστος: 1.200 x 0,2 = 240€ 
 
Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης, ώστε να καταστούν εφικτές, διαφανείς και 
μέσα στις νόμιμες προθεσμίες όλες οι σχετικές προμήθειες και υπηρεσίες 
  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση της σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, με  
δαπάνη εώς του ποσού των 3.940 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), στην αθλητική διοργάνωση 
του αγώνα δρόμου με τίτλο «Virtual 44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.», 
που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) και θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 7 Μαρτίου μέχρι και την 
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.   

Η δαπάνη του ποσού των 3.940 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του 
προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής και αναλύεται ως κάτωθι: 

 
1. Εφαρμογή(app) για την διεξαγωγή Virtual αγώνα δρόμου  
Δημιουργία και σχεδιασμός εφαρμογής(app) όπου όλα τα στάδια της διαδικασίας της 
διεξαγωγής του virtual αγώνα θα γίνονται μέσα από την εφαρμογή. 
Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη στα δύο μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα για κινητά 
(Android  και iOS). 
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Να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε έναν εικονικό 
αγώνα/δράση (Virtual Run), μέσα από μια απλή διαδικασία. 
Τα βήματα της διαδικασίας, καθώς και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα να είναι διαθέσιμες στο κινητό τους.  
Στην εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ώστε όλες οι ενότητες και τα κείμενα 
να είναι σε δύο γλώσσες (ελληνικά / αγγλικά). 
Να διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον (back office), με το οποίο θα πρέπει να δίνονται 
οι παρακάτω δυνατότητες: 
Πλήρως διαχειρίσιμο περιβάλλον εντός της εφαρμογής καθώς και του περιεχομένου 
τους. 
Δυνατότητα δημιουργίας μενού ανά ενότητα και σχετικών σελίδων περιεχομένου εντός 
της εφαρμογής. 
Δυνατότητα σχεδιασμού και προβολής όλων εικαστικών ( logo αγώνα, διοργανωτών 
κτλ.)  
Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές σελίδες.  
Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφών 
και ηλεκτρονικής φόρμας συλλογής των αποτελεσμάτων. 
Δυνατότητα δημιουργίας selfies  με πολλαπλά overlays.  
Δυνατότητα για άμεσο sharing  των selfies στα Social Media και δυνατότητα 
αποθήκευσης όλων των φωτογραφιών στο διαχειριστικό περιβάλλον. 
Δυνατότητα δημιουργίας ειδικού περιεχομένου με πίνακες. 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αγώνα με κατάταξη των δρομέων ενώ πατώντας 
στο όνομα κάθε δρομέα να υπάρχει η δυνατότητα προβολής της θέση του ανά φύλο 
και ανά ηλικιακή κατηγορία . 
Δυνατότητα ανανέωσης των αποτελεσμάτων σε καθημερινή βάση.  
Καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα να υπάρχει δυνατότητα να αποσταλούν ( μέσω της 
εφαρμογής) απεριόριστος αριθμός μηνυμάτων σε όλους όσους έχουν κατεβάσει την 
εφαρμογή. 
Τα παραπάνω μηνύματα να μπορούν να περιέχουν εικόνα, κείμενο και εξωτερικό 
σύνδεσμο(link). 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να κοινοποιήσουν το 
αποτέλεσμά τους στο Facebook. 
Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα  να κατεβάσουν σε αρχείο το αναμνηστικό 
τους δίπλωμα όπου το θέμα του διπλώματος να είναι δυναμικό και να μπορεί να 
προσαρμοστεί.  
Κόστος: 1.300€ 
 
2. Μετάλλια  
Προδιαγραφές Μεταλλίων 
Ποσότητα: 1.200 τεμάχια ανάγλυφα με καλούπι και στις δύο όψεις 
Υλικό: Ψευδάργυρος (Zincalloy Medal) αυστηρά χωρίς ίχνος σιδήρου 
Μέγεθος και πάχος: Ύψος 9 εκ., πλάτος 5 εκ. και πάχος 3,5 χιλ.  
Προδιαγραφές Κορδέλας Μεταλλίων 
Ποσότητα: 1.200 
Υλικό: Polyester 
Μέγεθος: 4 εκ. x 45 εκ. x 2 
Εκτύπωση: μονόχρωμη εκτύπωση σε μονόχρωμη κορδέλα 
Κόστος: 1.200 x 2 = 2.400€ 
 
3. Αριθμοί συμμετοχής  
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Παραγωγή 1.200 αριθμών συμμετοχής (Bib) διαστάσεων 15x21cm. από υλικό tyvek 
και τετράχρωμη εκτύπωση (προδιαγραφών Ολυμπιακών αγώνων). 
Κόστος: 1.200 x 0,2 = 240€. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. 
Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος και κ. Π. Ασημακόπουλος. 
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Αναγνωστόπουλος. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. 
Σμέρος.  

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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