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1. Σιδέρης Παναγώτης  – Πρόεδρος  

2. Κατρακάζα –Μαυροειδή Σταματίνα (Αντιπρόεδρος) 

3. Θανάσης Σταύρος  

4. Γεωργάκης Σπυρογιάννης (Σπύρος) 

5. Κωτσαράς Δημήτριος 

6. Παπαγεωργίου Δήμητρα 

 

Παπαγεωργίου Δήμητρα 

1.  

2.  

3.  

4. Δάβαρης Γιώργος 

5. Κρεμμυδά Ευτυχία  

6. Παπαγεωργίου Δήμητρα 

7. Τριανταφύλλου Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ     
 

Θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης οργανωτικού σχεδιασμού της αθλητικής 

εκδήλωσης αγώνων δρόμου με τίτλο «Σκιάδεια 2018». Έγκριση προϋπολογιζόμενων 

δαπανών, διάθεση σχετικής πίστωσης για τις απαιτούμενες προμήθειες και 

υπηρεσίες  που αφορούν στην άρτια διοργάνωσή της. 

 Στα Γλυκά Νερά και στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. 

στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, 

ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30, συνήλθε στην 4η τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας, κατόπιν της με αριθμ. 

πρωτ. 138/30.03.2018, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε 

κάθε ένα από τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και του 149/04.04.2018 εγγράφου 

αναβολής και επανάληψης της συνεδρίασης,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 95, 234 & 240 του Ν. 3463/2006. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί του συνόλου των έντεκα 

(11) τακτικών μελών  βρέθηκαν παρόντα  τα  έξι  (6) τακτικά  μέλη, ήτοι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ   

             

 

 

 

 Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο διοικητικός υπάλληλος κ. Γαρυφάλλου 

Λάζαρος. 

Ο Πρόεδρος,  αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. Στη συνέχεια ανάγνωσε  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επί του  3ου  

θέματος, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Όπως γνωρίζετε, με  την υπ΄ αριθμ. 52/2017 απόφασή μας, προσδιορίστηκε ως 

ημερομηνία υλοποίησης του αθλητικού Θεσμού «Αγώνες δρόμου – Σκιάδεια 2018», που  

διοργανώνεται στο Δήμο μας για τέταρτη συνεχή χρονιά,  η Κυριακή της 22ης   Απριλίου, 

κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν λαϊκοί αγώνες δρόμου για όλες τις ηλικίες με τιμητικές 

βραβεύσεις αθλητών, καθώς επίσης και αφιερωματικές εκδηλώσεις στη μνήμη του 

σπουδαίου Βαλκανιονίκη αθλητή από την Παιανία Γιάννη Σκιαδά. Πρόκειται για τον 

Αριθμός Συνεδρίασης : 4/11.04.2018   
Αριθμός Απόφασης: 15/2018   

(Απόσπασμα πρακτικού)   

1. Δάβαρης Γεώργιος 

2. Συκαράς Μιχαήλ 

3. Καποδίστριας Αλέξανδρος 

4. Δάβαρη Ελένη 

5. Χατζησταμάτης Σωκράτης 

 

 

6.  
 



 

2 

ιστορικότερο Αγώνα Δρόμου Πόλης που διοργανωνόταν  στην Παιανία, από το 1951 έως το 

2003 ανελλιπώς, από τον Παναθηναϊκό σε συνεργασία με  το Δήμο μας.  

Η ιστορική αυτή αθλητική  διοργάνωση, που αποτελεί  προτεραιότητα για την 

Δημοτική Αρχή και το Νομικό μας Πρόσωπο, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες  του Δήμου μας, καθώς επίσης όλους τους αθλητικούς φορείς και πολιτιστικούς 

φορείς του Δήμου μας, που θα συμβάλλουν στις αφιερωματικές εκδηλώσεις στον Γιάννη 

Σκιαδά (εκθέσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις, κλπ.). 

 Στα «Σκιάδεια 2018»  αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες μαθητές (σε 

σύνολο 2.500 μαθητών από όλες τις βαθμίδες των σχολείων του Δήμου μας) σε 

αγώνες δρόμου 350, 700 και 1.500 μέτρων,  καθώς επίσης και τετρακόσιοι (400) 

περίπου ενήλικες (άνδρες –γυναίκες, αρχάριοι αλλά και μυημένοι δρομείς) σε διαδρομή 

 10.000μ. – 5.000μ., καθώς και 1.500μ μέτρων  Fun Race.  

 Επιπροσθέτως θα συμμετάσχουν σε αγώνα δρόμου 700μ. ΑμΕΑ με αμαξίδιο 

αθλητές/τριες του Αθλητικού  Σωματείου Παιανίας “Άγιος Χριστοφόρος”.      

 Παράλληλα τα «Σκιάδεια 2018» για άλλη μια χρονιά θα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα 

καθώς, αντί του αντιτίμου  συμμετοχής των 5 ευρώ στις κατηγορίες 5χλμ – 10χλμ,   θα 

κατατίθεται  από τον εκάστοτε δρομέα Δωροεπιταγή τουλάχιστον 5 €,  από τα Super 

Market Κρητικός, Σκλαβενίτης,  Βασιλόπουλος, My Market, Γαλαξίας (τα οποία 

δραστηριοποιούνται και στην περιοχή μας),  προς ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου Παιανίας.      

 

 Α) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΙΑΔΕΙΩΝ 

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 

    Ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρης Αλεξίου σε συνεργασία με 

 την Υπηρεσία εισηγήθηκε τις διαδρομές των Αγώνων 400μ., 700μ., 1.500μ. καi   5.000μ. 

Η διαδρομή των 10χλμ., γνωστή από πέρυσι αλλά βελτιωμένη στα σημεία, ενώνει την 

Παιανία με τα Γλυκά Νερά, έχοντας ως σημείο εκκίνησης - αφετηρία την Παιανία όπου  δια 

μέσου της Λεωφόρου  Λαυρίου, οι αθλητές   φθάνουν  έως τα Γλυκά Νερά και επιστρέφουν 

πάλι στην Παιανία. Προκειμένου να τελεσφορήσει η δυνατότητα αυτή και φέτος, έχει 

πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Τροχαία Αγίας  Παρασκευής, ενώ έχουν αποσταλεί από 

το Γραφείο Δημάρχου  και τα απαραίτητα έγγραφα τόσο προς αυτήν,  όσο και  στους  ΟΑΣΑ 

και ΚΤΕΛ. 

Ο κλασσικός αγώνας  των 5χλμ. (Skiadia classic 5km).,που αποτελεί  την  συνέχεια 

των κλασικών ΣΚΙΑΔΕΙΩΝ των δεκαετιών '50, '60, '70, κινείται  σε  κυκλική διαδρομή στο 

κέντρο της πόλης, σε 3 στροφές των 1.667μ.  

Ο αγώνας των 1.500m με την ονομασία Fun Race έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα και 

απευθύνεται σε αρχάριους δρομείς, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. 
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Παράλληλα διατηρούνται οι παιδικοί αγώνες με τους μαθητές των Δημοτικών να 

απολαμβάνουν την χαρά της συμμετοχής, χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού, τρέχοντας με 

κεντρικό σύνθημα ¨ όλοι είμαστε νικητές¨.  
 

Αναλυτικά οι διαδρομές των Αγώνων δρόμου  - "Σκιάδεια 2018"  έχουν ως εξής: 

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018 : 10.000μ. - 6.23ml / 10.02km  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ - Ι.ΣΤΑΜΑΤΗ - ΣΠ.ΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΠ.ΑΓΓΕΛΗ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ - ΒΑΣ.ΦΡΕΔ/ΚΗΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - 

ΚΩΤΣΟΥ Κ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ (επιστροφή) - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔ/ΚΗΣ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ - ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ - 

ΝΙΚ.Α.ΧΟΥΝΤΑ - ΝΙΚ.Π.ΧΟΥΝΤΑ - ΜΑΡΑ -Ι.ΜΕΤΑΞΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

https://gb.mapometer.com/running/route_4699341.html 
 

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018 : 5.000μ. (1.667μ. Χ 3 στροφές) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : ΑΦΕΤΗΡΙΑ - Ι.ΣΤΑΜΑΤΗ - ΣΠ.ΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΠ.ΑΓΓΕΛΗ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ -ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔ/ΚΗΣ - 

Γ.ΠΑΓΩΝΑ - ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΟΛΛΙΑ - Ι.ΜΕΤΑΞΑ –ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

https://gb.mapometer.com/running/route_4701452.html 
 
ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018 : 1.500μ. FUN RACE - 0.93ml / 1.50km  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ - Ι.ΣΤΑΜΑΤΗ - ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔ/ΚΗΣ - Γ.ΠΑΓΩΝΑ - ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΟΛΛΙΑ - 

Ι.ΜΕΤΑΞΑ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

https://gb.mapometer.com/running/route_4701471.html 
 

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018 : 350μ. (5 - 10 ετών) - 700μ. (11 -12 ετών, ΑΜΕΑ) Χ 2 στροφές 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ - Ι.ΣΤΑΜΑΤΗ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ - Ι.ΜΕΤΑΞΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

https://gb.mapometer.com/running/route_4701484.html 
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ  

Ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό - Αθλητικό Οργανισμό του 

Δήμου, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά τους «Αγώνες Δρόμου - Σκιάδεια 2018», στη 

μνήμη του Βαλκανιονίκη Αθλητή Γιάννη Σκιαδά. 

Φορέας υλοποίησης είναι ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παιανίας 

με συνδιοργανωτές τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς φορείς της πόλης. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018 – Αγώνες Δρόμου στη μνήμη του Βαλκανιονίκη αθλητή Γιάννη 
Σκιαδά 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κεντρική Πλατεία Παιανίας 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Οι ακριβείς ώρες εκκίνησης των αγώνων και το αναλυτικό πρόγραμμα, θα 
ανακοινωθούν στο site του Αγώνα (www.skiadia.gr ) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 
 
 
 
 
 

https://gb.mapometer.com/running/route_4699341.html
https://gb.mapometer.com/running/route_4701452.html
https://gb.mapometer.com/running/route_4701471.html
https://gb.mapometer.com/running/route_4701484.html
http://www.paiania.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
http://skiadia.gr/
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΩΝ: 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αγώνες είναι ανοιχτοί λαϊκοί μαζικοί αγώνες και επιτρέπεται 

ελεύθερα η συμμετοχή στις αντίστοιχες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες 

έχουν συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές 

εξετάσεις που τους επιτρέπουν την συμμετοχή τους στους αγώνες. 

Για τους ανήλικους απαιτείται να έχει συμπληρωθεί η κατάλληλη αίτηση εγγραφής από τους 

ασκούντες την γονική μέριμνα και φροντίδα τους και μπορούν να συμμετέχουν 

με αποκλειστική ευθύνη των γονέων τους (έγγραφη συγκατάθεση γονέων). Η 

αίτηση εγγραφής θα μοιραστεί σε όλα τα σχολεία του Δήμου Παιανίας. Για τους μαθητές 

θα υπάρχει η δυνατότητα και ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην ιστοσελίδα του Αγώνα 

αλλά η συμμετοχή θα επικυρώνεται μόνο με την υπογραφή των γονέων στην έντυπη μορφή 

της αίτησης (για τα παιδιά εκτός Αττικής οι έντυπες μορφές αίτησης στον Αγώνα θα 

υπάρχουν στις Γραμματείες του Αγώνα). 

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες θα αγωνιστούν με δική τους αποκλειστική ευθύνη και 

οι διοργανωτές δεν έχουν καμμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα σχετικά 

με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

 Η συμμετοχή στον Αγώνα των 5χλμ και 10χλμ θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα καθώς, αντί 

του αντιτίμου  συμμετοχής των  5Ευρώ,   θα κατατίθεται  από τον εκάστοτε δρομέα 

Δωροεπιταγή τουλάχιστον 5 €,  από τα Super Market Κρητικός, 

Σκλαβενίτης,  Βασιλόπουλος, My Market, Γαλαξίας (τα οποία δραστηριοποιούνται και στην 

περιοχή μας),  προς ενίσχυση του  

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παιανίας.  
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Απονομή μεταλλίων θα γίνει στους 3 πρώτους νικητές 

ανά αγώνα, φύλο και κατηγορία (αγόρια/κορίτσια στα 1500μ για Γυμνάσια/Λύκεια, 

άνδρες/γυναίκες στα 5.000μ και 10.000μ.), καθώς και στους 3 πρώτους (άνδρες και 

γυναίκες) ης γενικής κατάταξης των 5χλμ και 10χλμ. Κύπελλο θα δοθεί στους 1ους νικητές 

των 5χλμ και 10χλμ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και 

350 μέτρα         : για παιδιά αγόρια και κορίτσια γεννηθέντα από 2008-2011  (Α-Β Δημοτικού 
&-Γ-Δ Δημοτικού) 

700 μέτρα          : για παιδιά αγόρια και κορίτσια γεννηθέντα από 2006 – 2007 (Ε-ΣΤ 
 Δημοτικού) 

1.500 μέτρα    : για παιδιά αγόρια και κορίτσια γεννηθέντα από 2000 – 2005 (Γυμνάσιο - 
Λύκειο) 

1.500 μέτρα   : Fun Race από 18 ετών και άνω  

5.000 μέτρα   : για Ενήλικες & Αθλητές (Άνδρες, Γυναίκες 18 – 29 ετών/ 30 – 39 ετών/ 40 – 
49 ετών/ 50 – 59 ετών/ 60 και άνω) -  Αγώνας των 1667μ  (Χ 3 Στροφές) 
 10.000 μέτρα : για Ενήλικες και Αθλητές (Άνδρες, Γυναίκες 18 – 29 ετών/ 30 – 39 ετών/ 40 – 
49 ετών/ 50 – 59 ετών/ 60 και άνω) - Αγώνας των 5.000μ έως τα Γλυκά Νερά 
και πίσω στην Παιανία. 
 700μ. ΑμΕΑ : Με αμαξίδιο (αθλητές/τριες του Αθλητικού Σωματείου Παιανίας 
“Άγιος Χριστοφόρος”) 
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δίπλωμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στα 1500μ. Fun Race δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και 

επομένως δεν θα απονεμηθούν έπαθλα για αυτόν τον Αγώνα. 

Στους παιδικούς αγώνες ΔΕΝ θα γίνουν βραβεύσεις και δεν θα υπάρχουν νικητές με στόχο 

την συμμετοχή όλων των παιδιών στα αθλητικά δρώμενα με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε 

Όλοι Νικητές». Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. 

 Στους Αγώνες για τους μαθητές θα βραβευτεί  η μεγαλύτερη συμμετοχή σχολείου 

ανά κατηγορία. 
*Σημείωση: Στις κατηγορίες των 10χλμ ΔΕΝ θα υπάρχει διπλή βράβευση 
όσων βραβεύτηκαν στη Γενική Κατάταξη ΚΑΙ βγήκαν πρώτοι και στην κατηγορία 
τους (θα βραβευτούν μόνο στην Γενική Κατάταξη και την 1η θέση στην κατηγορία 
τους καταλαμβάνει απευθείας ο 2ος κ.ο.κ.)  
 
Η κατηγορία 700μ ΑμΕΑ με αμαξίδιο δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Όλοι οι συμμετέχοντες 
θα βραβευτούν με αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής και δίπλωμα συμμετοχής. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Στον αγώνα των 5.000μ. και 10.000μ. θα 
υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση από εταιρεία χρονομέτρησης. Για το λόγο αυτό όλοι 
οι συμμετέχοντες δρομείς των 5χλμ και 10χλμ θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης 
που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής σε τόπο και ώρες που θα ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα του Αγώνα (www.skiadia.gr). Οι ακριβείς ώρες  εκκίνησης των αγώνων θα 
ανακοινωθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Αγώνα, καθώς και τα αποτελέσματά του. 
 
ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: Για όλους τους αγώνες θα υπάρχουν ηλεκτρονικοί χάρτες των 
διαδρομών οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Αγώνα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Κατά μήκος της διαδρομής των 10χλμ. θα υπάρχουν σταθμοί 
υποστήριξης των δρομέων. Οι σταθμοί Υποστήριξης θα είναι στα 2,5χλμ., στα 5χλμ, στα 7,5 
χλμ και στον Τερματισμό. Για τους αγώνες των 350μ., 700μ, 1.500μ. και 5.000μ. θα δίνονται 
νερά στον Τερματισμό. 
 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Οι διοργανωτές θα έχουν φροντίσει για σταθμό Α' Βοηθειών κατά 
την διεξαγωγή των αγώνων. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί σε 
πρόσφατη ιατρική εξέταση πριν τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι 
δρομείς συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη (υγεία, ασφάλιση, ασφάλεια  
πραγμάτων και χρημάτων). 
 
ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ: Πριν την έναρξη των αγώνων, θα λειτουργεί χώρος φύλαξης 
προσωπικών ειδών στις γραμματείες του αγώνα. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να μην 
έχουν μαζί τους  
τιμαλφή ή άλλης αξίας αντικείμενα. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ):  
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική 
φόρμα στο site του Αγώνα μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018. Μετά το πέρας αυτής της 
ημ/νίας οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής θα κλείσουν και δεν θα γίνονται δεκτές άλλες 
αιτήσεις. 

http://www.skiadia.gr/
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Οι μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που 
θα τους μοιραστεί στο σχολείο και να την επιστρέψουν στον γυμναστή/στρια του σχολείου.  
Επίσης, ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για μαθητές θα υπάρχει στο ίδιο site 
(www.skiadia.gr).  
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ STARTER PACK (περιλαμβάνει τους αριθμούς, τα ηλεκτρονικά 
chip χρονομετρήσης και διαφημιστικό υλικό): 
α) την Παρασκευή 20 Απριλίου από τις 17:00 – 20:00 και 
β) το Σάββατο 21Απριλίου  από 11:00 – 18:00  
στις γραμματείες που θα λειτουργήσουν στο 1ο & 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, Λ. Ανδρίκου 1 στην 
κεντρική πλατεία Παιανίας. 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην οργάνωση της διοργάνωσης εθελοντικά, 
μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση στο site του Αγώνα 
(www.skiadia.gr)  
Σε όλους τους εθελοντές θα μοιραστεί μπλουζάκι της διοργάνωσης και 
βεβαίωση συμμετοχής. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:  
Την ημέρα του Αγώνα στην Κεντρική Πλατεία της Παιανίας από τις 07:00 έως το πέρας των 
Αγώνων. 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.skiadia.gr 
Email επικοινωνίας: skiadiarun@gmail.com 
Mαρία Τζαβέλα τηλ: 213 2030707 
  
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ "ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2018" 
  Η σύνθεση της Οργανωτικής – Εκτελεστικής Επιτροπής προτείνεται ως εξής:  

1. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ     (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ – ΠΑΟΔΗΠ (ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΥ  -  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΡΙΦΤΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΛΗΣ  -  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΑΡΤΕΜΗΣ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ    -  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ – ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
9. ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΡΗ   -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

10. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΩΝΑΣ  -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
 

Β)  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΙΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 234 παρ. 1, του Ν. 3463/2006, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα του 

νομικού προσώπου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό 

Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή (πλέον  Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3852/2010). 

http://www.paiania.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
http://skiadia.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
http://skiadia.gr/
http://www.skiadia.gr/
mailto:skiadiarun@gmail.com
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Ως εκ τούτου,  με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 158 παρ. 3  του Ν. 

3463/2006,  το Δ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αφορούν σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές αθλητικές 

εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Ν.Π. εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του 

περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών  συμφερόντων ή των 

πολιτιστικών  και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

 Συνεπώς  το Διοικητικό μας Συμβούλιο, για την  άρτια και επιτυχή διοργάνωση της 

εκδήλωσης  αυτής, ενεργώντας ως αρμόδιος διατάκτης  κατά την έννοια του άρθρου 65 του 

Ν. 4270/2014, θα πρέπει να αποφασίσει την έγκριση προϋπολογιζόμενων δαπανών 

συνολικού ύψους 24.185,00 € πλέον Φ.Π.Α.(24%) 5.804,40 € συνολικό ποσό 29.989,40 

€,  τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.001 με τίτλο «Έξοδα 

αθλητικών δραστηριοτήτων- εκδηλώσεων» των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

του Ν.Π. οικον. έτους 2018, καθώς επίσης τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του 

συνόλου  των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών και προμηθειών που απαιτούνται, όπως η 

προβολή και  επικοινωνία αυτής μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, 

(προμήθεια εντύπων, αφισών, διπλωμάτων, πανό, η προμήθεια   διαφόρων ειδών για 

σκηνικές ανάγκες (μουσαμάς για backdrop απονομών, συστήματα προβολής, 

σημαίες/banner, στήσιμο εξέδρας,  τέντες, κλπ.) η προμήθεια μεταλλίων, επάθλων,  η παροχή 

πλήρους  ηχητικής κάλυψης, καθώς επίσης η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

σχεδιασμού,  οργάνωσης, & υλοποίησης της αθλητικής διοργάνωσης - event manager,  λόγω 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.  

 Οι δημόσιες συμβάσεις που θα προκύψουν, θα εκτελεστούν με απ΄ ευθείας αναθέσεις 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης 

για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής Απόφασης Προέδρου Δ.Σ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.  

 Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ως ισχύει κατόπιν 

αναδιατύπωσής του  με το άρθρο 22 παρ. 3 του N. 3536/2007) δεν συντάσσονται μελέτες  

για τις υπηρεσίες, προμήθειες  για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και η 

δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσόν, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση. Η 

μελέτη υποκαθίσταται από την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας, προμήθειας την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τυχόν λοιπά στοιχεία τα οποία περιέχονται σε σχετική 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (του Δ.Σ. του Ν.Π. εν προκειμένω). 

 Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη σύναψη των σχετικών 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,  προμηθειών για την άρτια εκτέλεση - διοργάνωση της 

εκδήλωσης, έχουν ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1Ο   - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
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που αφορούν στην άρτια διοργάνωση  

της αθλητικής  εκδήλωσης – αγώνων δρόμου «ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2017» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ- ΕΝΤΥΠΟ –ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ) & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΝΟ, ΣΗΜΑΙΕΣ, ΣΚΗΝΙΚΟ ΒΑΘΡΟΥ ΑΠΟΝΟΜΩΝ, ΛΑΒΑΡΑ, ΚΛΠ). 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

Φ.Π.Α 

24% 

1. Αφίσες Διαστάσεων 32χ48 cm., εκτύπωση τετράχρωμη 

σε χαρτί  velvet 150 γρ. συμπερ/νου του 

δημιουργικού. 

τεμ 80 200,00 € 48,00 € 

 

2. Πανό Μουσαμάς ευρωπαΐκός με τσέπες, ξύλα στήριξης 

και μπουντούζια (αριστερά δεξιά), διαστάσεων 

1,00χ 4,00m, εκτύπωση τετράχρωμη ψηφιακή, 

συμπερ/νου του δημιουργικού. 

τεμ 2 140,00 € 33,60 € 

3. Έντυπο  

προγράμματος 

αγώνων 

δρόμου  

Φυλλάδιο τρίπτυχο, διαστάσεων 30 χ 36 cm 

(ανοικτό), εκτύπωση τετράχρωμη σε χαρτί  

velvet ή illustration 200 γρ. διπλής όψης, 

συμπερ/νου του δημιουργικού 

τεμ 3.000 550,00€ 132,00€ 

4. Λάβαρο  Μουσαμάς διαστάσεων 0,85χ2,00m ,450 γρ,  

με ξύλα στήριξης, εκτύπωση ψηφιακή 

τετράχρωμη, συμπερ/νου του δημιουργικού. 

τεμ 20 660,00 € 158,40 € 

5. Συστήματα 

προβολής 

(Roll up stand) 

Αυτοστηριζόμενο σύστημα προβολής 

διαστάσεων 0,85 χ 2,00m (μεταφερόμενος 

μηχανισμός με εκτυπωμένο μουσαμά 410 γρ. 

τυλιγμένο στο εσωτερικό του μηχανισμού) και 

εκτύπωση τετράχρωμη ψηφιακή, συμπερ/νου 

του δημιουργικού. 

τεμ 2 140,00 € 33,60 € 

6. Σκηνικό 

βάθρου 

(Backdrop) 

απονομών  

Μουσαμάς Διαστάσεων 4,00  χ 2,50 m, 450 γρ, 

εκτύπωση τετράχρωμη με μπουντούζια 

περιμετρικά για να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος 

του βάθρου, συμπερ/νου του δημιουργικού. 

τεμ.  1 360,00 € 86,40 € 

7. Branding 

βάθρου 

απονομών 

Αυτοκόλλητο pvs (νούμερα 1,2,3, σε κοπτικό 80χ 

40 cm με ταινία μεταφοράς)για να κολληθεί στα 

σκαλοπάτια του βάθρου απονομών. 

τεμ. 3 75,00 € 18,00 € 

8. Αυτοκόλλητα 

για αψίδα 

εκίνησης   

 18 τεμ. διαστάσεων 35 χ 65cm + 2 τεμ. 

διαστάσεων2,40χ0,80, εκτύπωση τετράχρωμη 

ψηφιακή σε βινύλιο ευρωπαϊκό 7ετίας, 

συμπερ/μένου του δημιουργικού. 

Τεμ. 20 380,00 € 91,20€ 

9. Διπλώματα- 

βεβαιώσεις 

συμμετοχής 

Διαστάσεων Α4, εκτύπωση τετράχρωμη σε χαρτί  

gardapat 200 γρ. (για παιδιά, νικητές αγώνων, 

κατηγορία ΑμεΑ & 250 εθελοντές), 

τεμ 1.700  360,00 € 86,40€ 

10. Δημιουργικό 

Μακέτας 

Μακέτα για διαφημιστική αφίσα  για το ιντερνέτ  

800x 400px και διαφημιστικό ηλεκτρονικό 

banner gif 300 x 250 σε 3 layer 

τεμ 1 90,00 € 21,60€ 

CPV 22462000-6 - διαφημιστικό υλικό  ΣΥΝΟΛΟ € 2.955,00 € 709,20€ 

Η παρούσα προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.664,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% 
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2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ  -  ΕΠΑΘΛΩΝ  
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

Φ.Π.Α 

24% 

Μετάλλια 
απονομών 

Διαστάσεων τουλάχιστον  70mm x 50mm τα οποία στο 

μπροστινό μέρος τους θα φέρουν ανάγλυφο το λογότυπο 

του Αγώνα (χρυσά, αργυρά, χάλκινα), με κορδέλα τύπου 

σατέν  με τύπωμα. 

Τεμ. 100 
220,00 €  

(2,20 €/τμχ ) 
52,80 € 

Μετάλλια Διάμετρος  5 εκ. με παράσταση του αθλήματος 

συμπερ/μένου του λογότυπου του αγώνα (Σκιάδεια 

2017- Δήμος Παιανίας)  με κορδέλα τύπου σατέν  με 

τύπωμα ( για συμμετέχοντες δρομείς όλων των 

κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων & 250 εθελοντών).  

Τεμ. 1.700 
1.700,00 € 

(1,00€ τμχ.) 
408,00 € 

Κύπελλα  Ύψος 22 cm  συμπεριλαμβανομένης πινακίδας με κείμενο 

Τεμ. 40 
280,00 € 

(7,00  /τμχ) 
67,20 € 

CPV 39298700-4- έπαθλα  ΣΥΝΟΛΟ € 2.200,00 € 528,00 € 

Η παρούσα προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.728,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% 

3)    ΠΡΟΜΗΘΕΙA Τ-SHIR 

  ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

Φ.Π.Α 

24% 

Αθλητικό μπλουζάκι μακό με λαιμόκοψη και μανίκι κοντό διαφόρων 

μεγεθών & χρωμάτων (ανάλογα με τις ηλικίες & την κατηγορία αγώνων -

φούξια σιέλ), 100% βαμβάκι,  συμπερ/νης της εκτύπωσης  (με 

μονοχρωμία) εμπρός & στην πλάτη  (λογότυπο του αγώνα & του Δήμου) 

για τις συμμετοχές μαθητών των της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

Τεμ. 900 3.600,00€ 

(4, € / τμχ) 

864,00 €  

Η παρούσα προμήθεια με  CPV 18412200-2- Αθλητικά μπλουζάκια, έχει ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

4) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (για Γραμματεία- εθελοντές, σημεία 

ανεφοδιασμού, απονομές κλπ) συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς – τοποθέτησης 

και απεγκατάστασης αυτών.  

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Φ.Π.Α 

24% 

  Τραπέζια παραλληλόγραμμα 1,70χ 0,75  

   Τέντες πτυσσόμενες μεταλλικές  3 x 3 

   Ομπρέλες διαμέτρου 2, 5 μέτρων  

   Εξέδρα απονομών  διαστάσεων 6 χ 7μ. με μοκέτα, σκάλα,                

βάθρα απονομής  και μεταλλική πλάτη  στήριξης  για backdrop 
 
   Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της αθλητικής διοργάνωσης (μεταφορά-

παράδοση-τοποθέτηση στις 6:30 το πρωί και απεγκατάσταση 

μετά τις 14:00) 

   

39121200-8 

39522120-4 

39295100-7 

34514700-0 
Τεμ. 

 

 

 

6  

4 

2 

1 

 

60,00 € 

500,00 € 

40,00 € 

830,00 € 

14,40 € 

120,00 € 

9,60 € 

199,20 € 

Συμπληρωματικός κωδικός cpv για τα παραπάνω είδη: «ΡΑ0101-7-

Μίσθωση» 
       Σύνολο €: 1.430,00 € 343,20 € 

Συνολικό ενδεικτικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 1.773,20 € 
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5)  ΗΧΗΤΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Φ.Π.Α 

24% 

Πλήρης ηχητική-μικροφωνική  κάλυψη  της κεντρικής Πλατείας Παιανίας την ημέρα 
πραγματοποίησης  της αθλητικής διοργάνωσης (από τις 7:00 το πρωί και μέχρι τις 
14:00) και των παρακείμενων δρόμων αυτής από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 
τουλάχιστον δύο ατόμων, με  όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ηχεία, μόνιτορ, 
ψηφιακή κονσόλα ήχου, laptop, πυκνωτικά μικρόφωνα με τις βάσεις τους, σετ dj, 
απαιτούμενη καλωδίωση, κλπ) .  
CPV 51313000-9        

700,00 € 168,00 € 

Συνολικό ενδεικτικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%:868,00 €  

  

6) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - EVENT MANAGER 

ΕΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Υποστήριξη - συνεχούς ενημέρωσης και ανανέωσης του δυναμικού web site skiadia.gr  

(παροχή όλου του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού για τον εμπλουτισμό του από 

εξειδικευμένους συνεργάτες (χάρτες, σύνταξη κειμένων, συλλογικών ιστορικών 

στοιχείων, φωτογραφίες, βίντεο, διαμόρφωση και διαχείριση της πλατφόρμας των 

εγγραφών κλπ., απαντητικά email, οδηγίες προπόνησης αγωνιζομένων, οδηγίες 

διατροφής, πληροφορίες,  κλπ.), μέχρι και έξι (6) μήνες  τουλάχιστον μετά τον αγώνα 

(για δελτία τύπου στα δρομικά site, αποτελέσματα, ανάρτηση φωτογρ. υλικού, 

προβολή δράσεων των μαθητών, στα προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

ευθύνης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης, κλπ.). 

 Ανεύρεση χορηγών επικοινωνίας – επαφή με χορηγούς επικοινωνίας. Ενημέρωση και 

διαχείριση όλων των μέσων επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων για προβολή του 

αγώνα.  

 Εκπόνηση αναλυτικού marketing plan και χορηγικών προτάσεων, επαφές και 

συμφωνίες με χορηγούς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του αγώνα και 

παρακολούθηση της χορηγικής σχέσης έως και έξι μήνες μετά το τέλος του αγώνα. 

Απασχόληση δύο (2) ατόμων σε αυτόν τομέα. 

 Εκπόνηση και ανάλυση  ερωτηματολογίου ικανοποίησης προς τους συμμετέχοντες 

έως 1 μήνα μετά τον αγώνα και σύνταξη προτάσεων για την επόμενη χρονιά. 

 Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών για την ενημέρωση αθλητών  για 

την προβολή του αγώνα. 

 Χάραξη, καταμέτρηση, έλεγχος, σήμανση, οριοθέτηση της αγωνιστικής διαδρομής και 

διαμόρφωση του σημείου εκκίνησης και τερματισμού και εκπόνηση του 

ολοκληρωμένου προγράμματος των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων όποιων υλικών 

χρειαστούν  (ταινίες σήμανσης,  κώνοι και κιγκλιδώματα  στον περιβάλλοντα χώρο  

του σημείου εκκίνησης των αγώνων). 
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 Αναζήτηση, επικοινωνία, εκπαίδευση και διαχείριση εθελοντών. Απασχόληση δύο 

ατόμων στον τομέα αυτόν. 

 Πλήρης στελέχωση γραμματείας με το απαιτούμενο προσωπικό  τουλάχιστον δύο (2) 

ημέρες πριν τον αγώνα (για παράδοση αριθμών, starter pack με ταυτόχρονη τήρηση 

αρχείου, καθώς και ταύτιση του αριθμού με ειδικό ηλεκτρον. τσιπ, πληροφορίες, κλπ.), 

συντονισμός και  οργάνωσή της κατά τη διάρκεια του αγώνα για όλες τις κατηγορίες, 

καθώς επίσης διαχείριση αποτελεσμάτων, έλεγχος, οργάνωση και συντονισμός 

απονομών. 

 Πλήρης υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονομέτρησης του αγώνα  των 10 χλμ. και 5 χλμ με 

όλο το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό  και απαιτούμενο εξοπλισμό ανά αγώνα, 

ήτοι: Τρία (3) τουλάχιστον άτομα, πομποδέκτης μέχρι του αριθμού των 500 

αγωνιζομένων,  υπολογιστές, λογισμικό, ηλεκτρονικοί τάπητες, κεραίες επικοινωνίας, 

χρονόμετρο, εκτυπωτής, κλπ.).  

 Σχεδιασμός και εκτύπωση όλων των αριθμών των αγωνιζομένων αθλητών στους 

αγώνες των 10 χλμ., 5 χλμ.  και 1.500μ σε ειδικό χαρτί με δυνατότητα αναγραφής 

χορηγού. 

 Παροχή υπηρεσιών έξι (6) ατόμων για την συγκέντρωση, προθέρμανση των παιδιών 

που θα λάβουν μέρος στους παιδικούς αγώνες (με πρόβλεψη για συμμετοχή μέχρι 

1.000-1.100 παιδιά), καθώς επίσης για την ασφαλή και  άρτια διεξαγωγή των 

παιδικών αγώνων και των αγώνων ΑμΕΑ.  

 Παροχή υπηρεσιών τεσσάρων (4) ατόμων (Race staff) για την εκκίνηση και τον 

τερματισμό εκάστου αγώνα δρόμου και τεσσάρων (4) κριτών πιστοποιημένων από 

ΣΕΓΑΣ. 

 Παροχή υπηρεσιών ενός (1) υπευθύνου διαδρομής για την επίβλεψη σωστής 

διεξαγωγής των αγώνων. 

 Παροχή υπηρεσιών ενός (1) υπευθύνου παρουσίασης αγώνων (επώνυμος 

εκφωνητής). 

 Υπηρεσίες δύο (2) τομεαρχών διαδρομής  για την παρακολούθηση τομέων της 

διαδρομής και συνοδεία με μηχανοκίνητα μέσα (μοτοσυκλέτες). 

 Παροχή υπηρεσιών ενός (1)  φυσικοθεραπευτή.  

 Παροχή υπηρεσιών ενός (1)  ιατρού  

 Παροχή υπηρεσιών πλήρους εξοπλισμένου ασθενοφόρου, επανδρωμένου από δύο 

διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους - πιστοποιουμένους από ΕΚΑΒ (καθ΄ όλη τη 

διάρκεια  διεξαγωγής των αγώνων και έως τη λήξη αυτών). 

 Παροχή υπηρεσιών έξι (6) εκπαιδευμένων διασωστών σε  σημεία της διαδρομής των 

αγώνων. 

 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους για τους συμμετέχοντες 

στους αγώνες δρόμου. 
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 Υπηρεσίες ενός (1) υπευθύνου που θα συνεργαστεί με τους αρμοδίους της 

οργανωτικής επιτροπής για τον  σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό  όλων 

των παραπάνω ενεργειών της αθλητικής διοργάνωσης (event manager).  
 

 Η παρούσα παροχή υπηρεσίας με CPV 92622000-7- Υπηρεσίες οργάνωσης 

αθλητικών εκδηλώσεων έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 13.300,00€  πλέον του ΦΠΑ 

24%:3.192,00 €, ήτοι συνολικού ποσού,16.492,00€. 

Γενική συνολική δαπάνη: 24.185,00 € πλέον Φ.Π.Α.(24%) 5.804,40 € συνολικό ποσό 

29.989,40 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6472.001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων» των εξόδων του επικυρωμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. 

οικον. έτους 2018. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η προθεσμία εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών & παροχής υπηρεσιών, ορίζεται 

από την υπογραφή έκαστης σχετικής σύμβασης αντίστοιχου συμβατικού αντικειμένου 

(παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας) και μέχρι ολοκλήρωσης έκαστης συμβατικής 

υποχρέωσης. 

 Στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, ανάλογα με το συμβατικό αντικείμενο, θα 

αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την προθεσμία παράδοσης, την ορθή, απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των απαιτούμενων προμηθειών & παροχής 

υπηρεσιών.   

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Οι ανωτέρω προμήθειες &  παροχές υπηρεσιών/ εργασιών θα εκτελεσθούν με 

απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) με απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, ως ισχύει  

(περιπτ.38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα για το Ν.Π. από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  μετά την 

αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και την αποστολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων  των παρ. 1 , 2 του άρθρου 73 και  των παρ. 2, 3 

του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως ισχύουν (για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

μεγαλύτερη των 2.500,00 €) : 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  αα)στις περιπτώσεις  

εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε. και Ε.Ε., 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 
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- Φορολογική ενημερότητα 

- Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 Στοιχεία έκαστης  σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι, κατά σειρά ισχύος :  

 Η απόφαση του Δ.Σ. 

 Η προσφορά του μειοδότη – αναδόχου  

  Η απόφαση Ανάθεσης Προέδρου,  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Το συμφωνητικό εκάστου συμβατικού αντικειμένου (προμήθειας, παροχής 

υπηρεσίας) θα καταρτιστεί από το  Ν.Π  και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το 

συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ που 

καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε 

συνδυασμό με τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης, εφόσον το συμβατικό αντικείμενο  δεν υπερβαίνει  

το ποσόν των 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 

4270/14. Το Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κρίνει  ότι με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζονται του συμφέροντά του, να συνάψει σύμβαση για προμήθεια,  παροχή 

υπηρεσίας και κάτω του ύψους του ποσού αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

 Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  Η πληρωμή της αξίας έκαστου  συμβατικού αντικειμένου θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την 

υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής  από τις ορισθείσες επιτροπές (δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών), που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του  Ν. 4412/2016, και μετά την έκδοση από τον 

ανάδοχο/οικονομικό φορέα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία), κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1, Ν. 4152/13. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
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  Ο ανάδοχος/οικονομικός φορέας,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπόκειται σε 

όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της 

υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η εκτέλεση έκαστου συμβατικού αντικειμένου  των εν λόγω ανωτέρω προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145) 

6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Α.143) όπως 

ισχύει. 

 Τέλος, από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-

12-2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και 

Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ 

ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης 

της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του εν λόγω Π.Δ., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταρτίζεται από τον 

Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (ήτοι 

του Δ.Σ.). 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με 

την οποία  το Δ.Σ. να εγκρίνει: 

 Την έγκριση του οργανωτικού σχεδιασμού  της αθλητικής εκδήλωσης – αγώνων 

δρόμου  «Σκιάδεια 2018», ως αναφέρεται στην εισήγηση, 

 Την πραγματοποίηση των ανωτέρω προϋπολογιζόμενων δαπανών συνολικού ύψους 

24.185,00 € πλέον Φ.Π.Α.(24%) 5.804,40 € συνολικό ποσό 29.989,40 €  και τη 

διάθεση (ψήφιση) της σχετικής πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α.  15-6472.001 με τίτλο 

«Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων» των εξόδων του 

προϋπολογισμού του Ν.Π. οικον. έτους 2018, για την διενέργεια της εκτέλεσης του 



 

15 

συνόλου των προμηθειών και παροχής υπηρεσιών/εργασιών που αφορούν στη 

διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης, 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω απαιτούμενων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών/ εργασιών  και τους λοιπούς συμβατικούς όρους, ως ακριβώς 

καθορίζονται στην εισήγηση. 

 Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής οργάνωσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των 

απαιτούμενων υπηρεσιών & προμηθειών, καθώς επίσης αρμόδια για την παραλαβή 

και παράδοση των δωροεπιταγών στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, 

αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ως κατωτέρω:  

α. Σιδέρης Παναγιώτης (Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΠ). 

β. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματίνα ( Αντιπρόεδρος  ΠΑΟΔΗΠ). 

       γ. Παπαγεωργίου Δήμητρα (Μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΠ) 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, ύστερα από 

διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και  την τοποθέτηση του 

κ. Γεωργάκη που δεν το ψηφίζει, λόγω του τρόπου  εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, η 

οποία προβλέπεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και του μεγάλου ύψους της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του κ. Γεωργάκη Σπυρογιάννη (Σπύρου) για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 

 Εγκρίνει τον οργανωτικό σχεδιασμό  της αθλητικής εκδήλωσης – αγώνων δρόμου  

«Σκιάδεια 2018», ως αναφέρεται στην εισήγηση, 

 Εγκρίνει την πραγματοποίηση των ανωτέρω προϋπολογιζομένων δαπανών συνολικού 

ύψους 24.185,00 € πλέον Φ.Π.Α.(24%) 5.804,40 € συνολικό ποσό 29.989,40 €  

και τη διάθεση (ψήφιση) της σχετικής πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α.  15-6472.001 με 

τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων» των εξόδων του 

προϋπολογισμού του Ν.Π. οικον. έτους 2018, για την διενέργεια της εκτέλεσης του 

συνόλου των προμηθειών και παροχής υπηρεσιών/εργασιών που αφορούν στη 

διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης. 

 Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω απαιτούμενων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών/ εργασιών  και τους λοιπούς συμβατικούς όρους, ως ακριβώς 

καθορίζονται στην εισήγηση. 

 Ορίζει τριμελή επιτροπή οργάνωσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των 

απαιτούμενων υπηρεσιών & προμηθειών,  καθώς επίσης αρμόδια για την παραλαβή 

και παράδοση των δωροεπιταγών στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, 

αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου,  ως κατωτέρω:  

α. Σιδέρης Παναγιώτης (Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΠ) 

β. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματίνα ( Αντιπρόεδρος  ΠΑΟΔΗΠ). 

γ. Παπαγεωργίου Δήμητρα (Μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΠ). 
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ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΠΥΡΟΣ) 

ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

 Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α 

του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π., προκειμένου να 

καταρτίσει την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2018. 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ.  ΣΙΔΕΡΗΣ 

 

 

 Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ.  ΣΙΔΕΡΗΣ 


