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

 Τηλ.:  213 20 63 604 
    

  
 
Συνεδρίαση 17η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 143η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05/8/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, έλαβε χώρα  με τη διαδικασία της 
τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 78 του Ν.4954 ( ΦΕΚ 136/4/09-07-2022)  η τακτική συνεδρίαση 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ.  753945/02-08-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 02/08/2022 . 
  
 
                                                                     Θέμα 9ο  Η.Δ.   

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Αττικής 
  στo «CARDIO RUN. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Xαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας). 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμου κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη. 
 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος -Αθανάσιος 
 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ   Γεώργιος  Αγγελόπουλος, 
Αγγελοπούλου Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Μεθυμάκη Άννα. 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Βοϊδονικόλας Σταύρος, Βλάχος Γεώργιος, Δαλιάνη Φωτεινή 
και Λυμπέρη Ελένη . 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  Επιτροπής 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ο  πρόεδρος της Επιτροπής   κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας) δίνει 

τον λόγο στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για τα θέματα Αθλητισμού κα Μαργαρίτα Βάρσου 

η οποία  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής 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. 179/2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-τικής 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκλη-ρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022». 

8. Την υπ’ αριθμ. 178/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2022. 

9. Την με αρ. πρωτ.  526516/26-6-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ:614Χ7Λ7-ΗΑ6). 
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10. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών - «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε  Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

11. Την υπ’ αριθμ. 5/2022 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». 

12. Την υπ’ αριθμ. 116817/11-2-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού – Τροποποίηση και συμπλήρωση των με αρ. πρωτ. 
696452/5-11-2019, 864073/14-10-2021 και970352/16-11-2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη 
Αττικής». 

13. Την υπ’ αριθμ. 36/2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 
Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του 
Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός μελών της», ως προς τα μέλη που 
ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

14. Το αιτήματα της Οργανωτικής Επιτροπής CARDIO RUN.  

και έχοντας υπόψη: 
 
 

I. Τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού όπως 
ορίζονται στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010): 
 
 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 τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (παρ. 15) 

 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). 
 
 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Πανελλήνια Ένωση 

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών 
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Γυμναστηρίων Αττικής, συνδιοργανώνουν για όγδοη χρονιά, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, 

Απογευματινό Αγώνα Δρόμου 3 και 8 χιλιομέτρων,  καθώς και παιδικό αγώνα 1000 μέτρων. 

Ο αγώνας με την ονομασία “CARDIO RUN” είναι αφιερωμένος στην επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας 

Καρδιάς, έχει μήνυμα “Τρέξε με την καρδιά σου…για την καρδιά σου” και θα πραγματοποιηθεί στο 

παραλιακό μέτωπο, σε συνεργασία με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας. 

Στόχος της διοργάνωσης του αγώνα είναι η ανάπτυξη της μαζικής άθλησης και του Δρομικού Κινήματος 

στη χώρα μας. 

 

Τα έσοδα από τον αγώνα διατίθενται κάθε χρόνο για την αγορά  απινιδωτών, οι οποίοι εγκαθίστανται 

σε ακριτικές περιοχές της  χώρας μας, με φροντίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης συνολικού ποσού 12.500€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, από τον KAE 0844,  για την διοργάνωση των «CARDIO RUN» το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις για την κάλυψη δαπανών που 

αφορούν: ηλεκτρονική χρονομέτρηση δρομέων,  αναμνηστικά t-shirt,  αναμνηστικά μετάλλια,  ηχητική 

εγκατάσταση υπαίθριου χώρου, παραγωγή επιστήθιων αριθμών συμμετοχής,  έπαθλα νικητών,  

τσάντες ένθεσης υλικού του αγώνα, με δυνατότητα ανακατανομής των δαπανών χωρίς αύξηση του 

συνολικού κόστους σε περίπτωση τυχόν οργανωτικών αλλαγών. 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα 

από την εξέλιξη της πανδημίας, ή  έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η νέα 

ημερομηνία θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή CARDIO RUN, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης. 

 
 
 
 
                                                Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης συνολικού ποσού 12.500€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, από τον KAE 0844,  για την διοργάνωση των «CARDIO RUN» το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις για την κάλυψη δαπανών που 

αφορούν: ηλεκτρονική χρονομέτρηση δρομέων,  αναμνηστικά t-shirt,  αναμνηστικά μετάλλια,  ηχητική 

εγκατάσταση υπαίθριου χώρου, παραγωγή επιστήθιων αριθμών συμμετοχής,  έπαθλα νικητών,  
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τσάντες ένθεσης υλικού του αγώνα, με δυνατότητα ανακατανομής των δαπανών χωρίς αύξηση του 

συνολικού κόστους σε περίπτωση τυχόν οργανωτικών αλλαγών. 

Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα 

από την εξέλιξη της πανδημίας, ή  έκτακτων καιρικών συνθηκών, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η νέα 

ημερομηνία θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή CARDIO RUN, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης. 

 

 
Τα μέλη της Επιτροπής Βαρέλη- Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και  Αυλωνίτου Χρυσάνθη 

ψηφίζουν λευκό. 

Τα μέλη της Επιτροπής Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Μεθυμάκη Άννα ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 
 
 
 
 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος –Αθανάσιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μεθυμάκη Άννα 
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