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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

υνεδρίαςθ 20θ
Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 135θ
τθν Ακινα, ςιμερα ςτισ 10-11-2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15:00 μμ., ζλαβε χϊρα διά
τθλεδιάςκεψθσ, ςε εφαρμογι τθσ από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Αϋ/11-3-20), θ τακτικι ςυνεδρίαςθ
τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, φςτερα από τθν υπ’ αρικ. πρωτ: 940091/8-11-2021 (ΟΡΘΘ
ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ: 935531/5-11-2021), πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου τθσ, θ οποία
κοινοποιικθκε νόμιμα ςτα μζλθ τθσ ςτισ 8-11-2021.
Θζμα 1ο
Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ για τθν ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτθν
διοργάνωςθ «39οσ Αγϊνασ Δρόμου Τγείασ Ακινασ 10 χλμ» ςτθ Περιφερειακι Ενότθτα Νοτίου
Σομζα Ακθνϊν
τθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν:
Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κα Μαρία (Μαίρθ) Βιδάλθ
Σα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κκ.:










Λεονάρδου Πολυτίμθ
Βλάχοσ Γεϊργιοσ
Βοϊδονικόλασ ταφροσ
Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία
Αυλωνίτου Χρυςάνκθ
Βαςιλοποφλου Ελζνθ
Βαρζλθ-τεφανίδθ Ηωι
Λυμπζρθ Ελζνθ
Γιομπαηόλιασ Γεράςιμοσ

Σα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ Βλάχου Γεωργία,
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Αγγελοποφλου Μαρία, Ηζρβα Μαρία.
Απόντα είναι τα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κκ.Ραςςιάσ Χαράλαμποσ
(Χάρθσ Ρϊμασ), Βάρςου Μαργαρίτα, Δαλιάνθ Φωτεινι, Κουτςογιαννόπουλοσ Θεόδωροσ,
Αδαμοποφλου Γεωργία, Δθμθτρίου Γεϊργιοσ, Σηιμεροσ Γλαφκοσ-Ακανάςιοσ.
Χρζθ Γραμματζα τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, εκτελεί θ υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ, κα Ευαγγελία Πουρναρά.
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία κακϊσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ ςυμμετζχουν 14 από τα 17 μζλθ τθσ
Επιτροπισ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ και Αντιπεριφερειάρχθσ Πολιτιςμοφ
κα. Μαίρθ Βιδάλθ παίρνει τον λόγο και ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ για τα εξισ:
Με βάζη ηιρ διαηάξειρ:
1.Σν άξζξν 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-6-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σε κε αξηζκ. πξση. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ 1661/η.Β’/11-05-2018) απφθαζε ηνπ
πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηίηιν: «Έγθξηζε ηεο 121/2018 απφθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο-επηθαηξνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 722070/12-11-2019 (ΦΔΚ 4258/η. B’/20-11-2019) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί αλάζεζεο θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Πεξηθεξεηαθνχο
πκβνχινπο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
4. Σελ ππ’ αξ. πξση. 624277/31-08-2020 (ΦΔΚ 699/Τ.Ο.Γ.Γ./01-09-2020) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Παξάηαζε ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
5. Σελ ππ’ αξ. 1002357/28-12-2020 (ΦΔΚ 1077/η. Τ.Ο.Γ.Γ./29-12-2020) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
6. Σελ ππ' αξ. 526516/26-6-2021 (ΦΔΚ 494/η.Τ.Ο.Γ.Γ./28-6-2021) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
7. Σελ ππ' αξ. 625207/23-7-2021 (ΦΔΚ 494/η.Τ.Ο.Γ.Γ./28-6-2021) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο πεξί παξάηαζεο ζεηείαο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
8. Σελ ππ’ αξ. πξση. 64844/26-01-2021 (ΦΔΚ 54/Τ.Ο.Γ.Γ./29-01-2021)απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Αηηηθήο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Πνιηηηζκνχ-Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο
ππ’ αξ. 457959/01-07-2020 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Αλάζεζε θαη Μεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο».
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 301/2020 (ΑΓΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Αηηηθήο «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 2021».
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 302/2020 (ΡΓΒΣ7Λ7-1ΘΒ) Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο πεξί
έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο έηνπο 2021.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 48/2021 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο «χζηαζε Δπηηξνπήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 164 ηνπ Ν.3852/10
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκφο κειψλ ηεο».
12. Σν αίηεκα ηνπ πιιφγνπ Γξνκέσλ Τγείαο Αζήλαο.
13. Σν γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζε Γήκνπο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 186
ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010), φπνπ αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζηνλ ηνκέα Η΄ Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη:
 Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ
δήκσλ (παξ. 11)
 Ο ζπληνληζκφο δξάζεσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο (παξ. 12)
 Η πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (παξ. 13)
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Η ζέζπηζε βξαβείσλ, ρνξεγηψλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, κε παξάιιειε επνπηεία θαη ελίζρπζε ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ πνπ
επηδηψθνπλ αληίζηνηρνπο ζθνπνχο (παξ.14)
Η θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο(παξ.15)
Η πινπνίεζε Αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, Γήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο
Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (παξ 19).

Ο Σύλλογορ Δπομέων Υγείαρ Αθήναρ δηνξγαλψλεη ηελ Κςπιακή 28 Νοεμβπίος, ηελ αζιεηηθή
εθδήισζε «39ορ Αγώναρ Δπόμος Υγείαρ Αθήναρ 10 σλμ.» κε εθθίλεζε – ηεξκαηηζκφ ζην Δ.Α.Κ.Ν. Αγ.
Κνζκά, ζην Γήκν Διιεληθνχ Αξγπξνχπνιεο ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ.
O χιινγνο Γξνκέσλ Τγείαο Αζελψλ, είλαη ν πξψηνο χιινγνο Γξνκέσλ πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα
ην 1981. Σα κέιε ηνπ είλαη δξνκείο κηθξψλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ απνζηάζεσλ δξφκνπ. Σν κήλπκά ηνπ
είλαη: "ΣΟ ΣΡΔΞΙΜΟ ΔΙΝΑΙ Η ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΜΑ"
Μέζα απφ ηηο αγσληζηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο ηνπ, ν χιινγνο Γξνκέσλ Τγείαο Αζελψλ πξνζπαζεί
λα δηαδψζεη κε θάζε λφκηκν κέζν ην Λατθφ Μαδηθφ Αζιεηηζκφ (Λ.Μ.Α.) γηαηί πηζηεχεη φηη ν αζιεηηζκφο
είλαη δηθαίσκα θάζε Πνιίηε θαη πξέπεη λα ηνπ δίλνληαη νη επθαηξίεο θαη ηα κέζα λα αζιείηαη. Οη θνπνί
ηνπ πιιφγνπ Γξνκέσλ Τγείαο Αζήλαο (ΓΤΑ) ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ είλαη:
- Η δηάδνζε ηνπ Λατθνχ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ (Λ.Μ.Α.), γηαηί ν αζιεηηζκφο είλαη δηθαίσκα θάζε πνιίηε.
Η δηάδνζε ηνπ ηξεμίκαηνο (ραιαξφ, ηξνράδελ, jogging), ζε άηνκα θάζε ειηθίαο άλδξεο γπλαίθεο θαη
παηδηά. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη ην ζσζηφ ηξέμηκν δηαηεξεί θαη βειηηψλεη ηελ πγεία, φηαλ
γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, ρσξίο ππεξβνιέο, ιακβάλνληαο ππφςε, ν θάζε δξνκέαο, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ πγεία
ηνπ, «αθνχγνληαο» πάληνηε ην ζψκα ηνπ.
- Η αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο παηδείαο, ηεο επγεληθήο άκηιιαο θαη ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο.
Πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ θίιαζινπ θαη κε, θφζκνπ, ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ην ηξέμηκν, κε
θίλεηξν ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ, ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ραξαθηήξσλ, πγηνχο
λενιαίαο, ηζρπξήο ςπρηθά θαη ζσκαηηθά.
- Να εκθπζήζεη ζηα κέιε ηνπ δξνκείο, κέζσ ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ, αγάπε πξνο ηε θχζε, γηα
κηα ηζρπξή θαη πγηή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.

Οη ζθνπνί ηνπ πιιφγνπ επηηπγράλνληαη κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ θαη ζπλερείο εθδειψζεηο ηνπ, πνπ
γίλνληαη φιν ην ρξφλν θαη δηεπξπκέλεο θαιχπηνπλ αζιεηηθνχο αιιά θαη θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο
ηνκείο
«39ορ Αγώναρ Δπόμος Υγείαρ Αθήναρ 10 σλμ.»
ηνηρεία Αγψλα
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: Κπξηαθή 28 Ννεκβξίνπ 2021
Δθθίλεζε – Σεξκαηηζκφο: Δ.Α.Κ.Ν. Αγ. Κνζκά, Διιεληθφ
Απφζηαζε αγψλα: 9,91 ρικ.
Πεξηγξαθή δηαδξνκήο αγψλα: Δθθίλεζε έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΑΚΝ Αγίνπ Κνζκά (Παξαιηαθφο
δξφκνο γηα ην Αθξσηήξη ζην χςνο ηνπ parking ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αγ. Κνζκά) - Λεσθφξνο
Πνζεηδψλνο πξνο Γιπθάδα - νδφο Γηαδφρνπ Παχινπ (Παξαιία Γιπθάδαο) - αλαζηξνθή ζηα παιηά
αζηέξηα Γιπθάδαο θαη επηζηξνθή κε ηεξκαηηζκφ κέζα ζην ζηάδην ηνπ ΔΑΚΝ Αγ. Κνζκά.
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: Αζινχκελνη θάζε ειηθίαο άλσ ησλ 16 εηψλ (κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ
ηνπο φζνη είλαη θάησ ησλ 18), νη νπνίνη ζα ηξέμνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ
εμεηαζηεί πξφζθαηα απφ ηαηξφ θαη έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ (κε πάξνδν 14 εκεξψλ απφ ηελ
νινθιήξσζε) ή βεβαίσζε λφζεζεο (ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο).
Με βάζε ηα παξαπάλσ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Σελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ θάιπςε δαπαλψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.700,00€ πλέον ΦΠΑ απφ
ηνλ ΚΑΔ 0844, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηελ αζιεηηθή δηνξγάλσζε «39ορ
Αγώναρ Δπόμος Υγείαρ Αθήναρ 10 σλμ.» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κςπιακή 28 Νοεμβπίος
έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΑΚΝ Αγίνπ Κνζκά, ζην Γήκν Διιεληθνχ Αξγπξνχπνιεο ζηε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ
Οη δαπάλεο πνπ ζα θαιπθζνχλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Περιγραυή

Κόστος
(Φωρίς ΦΠΑ)

Μετάλλια – Έπαθλα

2.000 €

Διαυημιστικό σλικό (banner, αριθμοί σσμμετοτής,
αστοκόλλητα)
Ητητική κάλσυη

1.200 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

500 €
3.700 €

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ
ζηε ρψξα απφ ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ή έθηαθησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
αηηίαο, ε λέα εκεξνκελία ηνπ αγψλα ζα νξηζηεί απφ ηνλ χιινγν Γξνκέσλ Τγείαο Αζήλαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο.
Η Επιτροπι Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
αποφαςίηει κατά πλειοψθφία
Σελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ θάιπςε δαπαλψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.700,00€ πλέον ΦΠΑ απφ
ηνλ ΚΑΔ 0844, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηελ αζιεηηθή δηνξγάλσζε «39ορ
Αγώναρ Δπόμος Υγείαρ Αθήναρ 10 σλμ.» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κςπιακή 28 Νοεμβπίος
έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΑΚΝ Αγίνπ Κνζκά, ζην Γήκν Διιεληθνχ Αξγπξνχπνιεο ζηε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ
Οη δαπάλεο πνπ ζα θαιπθζνχλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Περιγραυή

Κόστος
(Φωρίς ΦΠΑ)

Μετάλλια – Έπαθλα

2.000 €

Διαυημιστικό σλικό (banner, αριθμοί σσμμετοτής,
αστοκόλλητα)
Ητητική κάλσυη

1.200 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

500 €
3.700 €
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ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ
ζηε ρψξα απφ ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ή έθηαθησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
αηηίαο, ε λέα εκεξνκελία ηνπ αγψλα ζα νξηζηεί απφ ηνλ χιινγν Γξνκέσλ Τγείαο Αζήλαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο.
Σα κέιε Γηνκπαδνιηάο Γεξάζηκνο θαη Λπκπέξε Διέλε ςεθίδνπλ Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ















Λεονάρδου Πολυτίμθ
Βλάχοσ Γεϊργιοσ
Βοϊδονικόλασ ταφροσ
Μπαρμπαγιάννθ Ευγενία
Αυλωνίτου Χρυςάνκθ
Βαρζλθ-τεφανίδθ Ηωι
Βαςιλοποφλου Ελζνθ
Λυμπζρθ Ελζνθ
Γιομπαηόλιασ Γεράςιμοσ
Βλάχου Γεωργία
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ
Αγγελοποφλου Μαρία
Ηζρβα Μαρία
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