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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
Συνεδρίαση 8η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 62η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 441464/01-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της στις 01-06-2021. 
 

Θέμα 14ο  ΗΔ  
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών έτους 2021 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης) 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ: Αγγελοπούλου 
Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Κατοπώδη Ζωή, Αβραμίδου –Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
 
Απόντα ήταν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δαλιάνη Φωτεινή, Κουτσογιανόπουλος 
Θεόδωρος, Λεονάρδου Πολυτίμη, Βασιλοπούλου Ελένη και Γιομπαζολιάς Γεράσιμος . 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 16 από τα 17 μέλη 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής   κα Μαίρη Βιδάλη 
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δίνει τον λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα Αθλητισμού κα Μαργαρίτα Βάρσου 
η οποία ενημερώνει τα μέλη για τα εξής: 
 
Με βάση τις διατάξεις: 
1.Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης της Περιφέρειας Αττικής Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και 
Περιφερειακούς Συμβούλους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής». 
5. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021)απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής». 
7. 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». 
8. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 (ΡΔΒΤ7Λ7-1ΘΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2021. 
 
9. Την υπ’ αριθμ. 48/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της». 
10. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 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 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 θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και 
των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους 
σκοπούς (παρ.14) 
 Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους(παρ.15) 
 Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους 
φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ως βασικό στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού, τη στήριξη 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, τη μαζική συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές 
δραστηριότητες και την προβολή της ως πολιτιστικός και αθλητικός προορισμός. 
Ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας στον αθλητισμό, το έτος 2021 
προγραμματίζουμε για τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αθλητικές δραστηριότητες υπερτοπικού χαρακτήρα που 
έχουν ως σκοπό την επανεκκίνηση του αθλητισμού και την στήριξη των αθλητικών  φορέων. 
Οι δράσεις που προτείνουμε είναι οι εξής: 
1. 4ος Αγώνας Πεδίου Άρεως "Στις Γειτονιές της Αθήνας" (5/9/2021) 
Η διοργάνωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον σύλλογο "Αθηναίοι Δρομείς", αποτελεί ένα 
αθλητικό γεγονός υπερτοπικού χαρακτήρα που διεξάγεται για 4η φορά στο Πεδίο του Άρεως και σε 
κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη της μαζικής άθλησης και του δρομικού 
κινήματος και τα οφέλη της αθλητικής δραστηριότητας στην υγεία των πολιτών. 
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Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια T-Shirt (αθλητών - εθελοντών) και σύστημα 
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, συνολικού ποσού 2.900,00€ πλέον ΦΠΑ. 
2. 3ος Αγώνας Πάρκου "Νυχτερινές Διαδρομές" (26/6/2021) 
Ο Αγώνας δρόμου διεξάγεται για 3η συνεχόμενη φορά σε συνεργασία με τον σύλλογο "Αθηναίοι Δρομείς" στο 
Πεδίο του Άρεως, τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού στο κέντρο της 
μεγαλούπολης και σημείο διέλευσης εκατοντάδων πολιτών. 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια T-Shirt (αθλητών - εθελοντών), σύστημα 
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, κύπελλα και μετάλλια, συνολικού ποσού 2.783,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
3. "Αθλητικά Δημοσιογραφικά βραβεία" για το έτος 2021 σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί 23/6/2021 και οι δαπάνες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν 
προγράμματα, προσκλήσεις, banners, έπαθλα, διπλώματα, συνολικού ποσού 5.000€ πλέον ΦΠΑ. 
4. Ετήσια εκδήλωση βράβευσης αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
"ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ" (26 & 27 ΙΟΥΝΙΟY 2021). 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια αναμνηστικών επάθλων (300 μετάλλια και 450 
διπλώματα) και την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, συνολικού ποσού 3.000€ πλέον του ΦΠΑ 
5. Λαμπαδηδρομία - Σκυταλοδρομία "ΙΑΣΩΝ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ" 42.195χλμ από το 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο έως τον Μαραθώνα (10/7/2021). 
Η Λαμπαδηδρομία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων Ατόμων με στόχο τη διάδοση της ευγενούς ιδέας της δωρεάς των οργάνων και της 
μεταμόσχευσης. 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια τεχνικών t-shirt dry fit, ενοικίαση 2 πούλμαν 50 
θέσεων, τιμητικές πλακέτες, βραβεία, νερά-φαγώσιμα, βιντεοσκόπηση και φωτογραφίες αγώνων, συνολικού 
ποσού 7.500€ πλέον ΦΠΑ. 
6. Πανελλήνια πρωταθλήματα Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία και της προετοιμασίας για τη διαδικασία 
πρόκρισης των αθλητών και αθλητριών στην Παραολυμπιάδα του Τόκιο η Ελληνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή διοργανώνει τα παρακάτω Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 
1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 12, 13 Ιουλίου 2021 
2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 2 - 4 Ιουλίου 2021 
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 9 -11 Ιουλίου 2021 
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 (Γουδί) 17 Ιουλίου 2021 
5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπότσια (Περιστέρι) 22-25 Ιουλίου 2021 
6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο (Περιστέρι) 30-31 Ιουλίου 2021 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν αθλητικό ρουχισμό και αξεσουάρ Αθλητών και αθλητριών συνολικού 
ποσού 59.593€ πλέον ΦΠΑ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης των ανωτέρω 
αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2021 προϋπολογισμού 
80.776,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από τον ΚΑΕ 0844 
 
                                     Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τις παρακάτω αθλητικές εκδηλώσεις και  
δράσεις του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2021 προϋπολογισμού 80.776,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα ανακατανομής των δαπανών  χωρίς αύξηση του συνολικού 
κόστους σε περίπτωση οργανωτικών αλλαγών, από τον ΚΑΕ 0844 του Ειδικού φορέα 
072.01 
 

1. 4ος Αγώνας Πεδίου Άρεως "Στις Γειτονιές της Αθήνας" (5/9/2021) ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Η διοργάνωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον σύλλογο "Αθηναίοι 
Δρομείς", αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός υπερτοπικού χαρακτήρα που διεξάγεται για 4η 
φορά στο Πεδίο του Άρεως και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στόχος του οποίου 
είναι η ανάπτυξη της μαζικής άθλησης και του δρομικού κινήματος και τα οφέλη της 
αθλητικής δραστηριότητας στην υγεία των πολιτών. 
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Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια T-Shirt (αθλητών - εθελοντών) 
και σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, συνολικού ποσού 2.900,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
2. 3ος Αγώνας Πάρκου "Νυχτερινές Διαδρομές" (26/6/2021) ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 
Ο Αγώνας δρόμου διεξάγεται για 3η συνεχόμενη φορά σε συνεργασία με τον σύλλογο 
"Αθηναίοι Δρομείς" στο Πεδίο του Άρεως, τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής, 
πολιτισμού και αθλητισμού στο κέντρο της μεγαλούπολης και σημείο διέλευσης 
εκατοντάδων πολιτών. 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια T-Shirt (αθλητών - εθελοντών), 
σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, κύπελλα και μετάλλια, συνολικού ποσού 
2.783,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
3. "Αθλητικά Δημοσιογραφικά βραβεία" για το έτος 2021 σε συνεργασία με τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί 23/6/2021 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία  και οι δαπάνες 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν προγράμματα, προσκλήσεις, banners, έπαθλα, 
διπλώματα, συνολικού ποσού 5.000€ πλέον ΦΠΑ. 
 
4. Ετήσια εκδήλωση βράβευσης αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου "ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ" (26 & 27 ΙΟΥΝΙΟY 2021) ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια αναμνηστικών επάθλων (300 
μετάλλια και 450 διπλώματα) και την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, συνολικού ποσού 
3.000€ πλέον του ΦΠΑ 
 
 
5. Λαμπαδηδρομία - Σκυταλοδρομία "ΙΑΣΩΝ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ" 42.195χλμ από το 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο έως τον Μαραθώνα (10/7/2021) ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 
Η Λαμπαδηδρομία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αθλητική Ομοσπονδία 
Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Ατόμων με στόχο τη διάδοση της ευγενούς ιδέας της 
δωρεάς των οργάνων και της μεταμόσχευσης. 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν στην προμήθεια τεχνικών t-shirt dry fit, ενοικίαση 
2 πούλμαν 50 θέσεων, τιμητικές πλακέτες, βραβεία, νερά-φαγώσιμα, βιντεοσκόπηση και 
φωτογραφίες αγώνων, συνολικού ποσού 7.500€ πλέον ΦΠΑ. 
 
 
 6. Πανελλήνια πρωταθλήματα Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία και της προετοιμασίας 
για τη διαδικασία πρόκρισης των αθλητών και αθλητριών στην Παραολυμπιάδα του Τόκιο 
η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει τα παρακάτω Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα: 
1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 12, 13 Ιουλίου 2021 
2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 2 - 4 Ιουλίου 2021 
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου (ΟΑΚΑ Μαρούσι) 9 -11 Ιουλίου 2021 
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 (Γουδί) 17 Ιουλίου 2021 
5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπότσια (Περιστέρι) 22-25 Ιουλίου 2021 
6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο (Περιστέρι) 30-31 Ιουλίου 2021 
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν αθλητικό ρουχισμό και αξεσουάρ Αθλητών και 
αθλητριών συνολικού ποσού 59.593€ πλέον ΦΠΑ 
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Τα μέλη Βασιλοπούλου Ελένη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Κατοπώδη Ζωή απέχουν από 

την ψηφοφορία για την ανωτέρω απόφαση. 

Τα μέλη  Λυμπέρη Ελένη, Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή  ψηφίζουν κατά της 

ανωτέρω απόφασης.  

Το μέλος Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία για την ανωτέρω απόφαση. 

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βασιλοπούλου Ελένη 
Λυμπέρη Ελένη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
Βλάχος Γεώργιος 
Αγγελοπούλου Μαρία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατοπώδη Ζωή  
Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή
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