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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 17/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 115/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

« Έγθξηζε δηνξγάλσζεο ηνπ Ιατθνχ Αγψλα Γξφκνπ

επί
δεκνζίαο
νδνχ
κε
ηελ
επσλπκία
“Γ.Απνζηνιάθεο” θαη ηίηιν “Γλσξίδνληαο ηηο
γεηηνληέο ηεο πφιεο κνπ” θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 10527/15/13-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
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θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 8)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10364/12-5-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο
Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: {Έγκπιζη διοπγάνυζηρ ηος Λαφκού Αγώνα Γπόμος επί Γημοζίαρ
οδού, με ηην επυνςμία «ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ»& ηίηλο “Γνυπίζονηαρ
ηιρ γειηονιέρ ηηρ πόληρ μος”, τήθιζη και εξειδίκεςζη ηηρζσεηικήρ
πίζηυζηρ}.
Πρεη: Ζ ππ΄αξηζκ.75/2022 Κειέηε.

Αμηφηηκε Θχξηε Ξξφεδξε,
Ιακβάλνληαο ππφςε ζαο ηηο δηαηάμεηο:
1. Ρεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 κε ην νπνίν απνλέκεηαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηψζεσλ, πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νπφηε θάηη ηέηνην απαηηείηαη.
2. Ρεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Θ.Γ.Θ. N.3463/2006),πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή θπζηθψλ
πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ.
3. Ρν Ν.4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-Βειηίσζε
ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ
Η]», άξζξν 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. Α΄Βαζκνχ».
4. Ρν Π.Γ.80/1986 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
Ξαξαθαιείζζε φπσο ζηελ ακέζσο επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, εηζαγάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ην αλσηέξσ ζέκα
θαη ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ ζθεπηηθφ:
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Ζ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ& ζπγθεθξηκέλα ην Ρκήκα Αζιεηηζκνχ,
ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθψλ &Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ &
Γξάζεσλ γηα ην έηνο 2022, πξνγξακκαηίδεη ηελ δηνξγάλσζε ηος Δηηζίος Λαφκού
Αγώνα Γπόμος επί Γημοζίαρ οδού, κε ηελ επσλπκία«ΓΔΧΡΓΙΟ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ»& ηίηιν “Γνυπίζονηαρ ηιρ γειηονιέρ ηηρ πόληρ μος”, εηδηθά
αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ Λέαο Σαιθεδφλαο.
⮚ Ζ ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 5
ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 & ώπα:08:30 θαη ν αγψλαο ζα δηεμαρζεί γηα θάζε θαηεγνξία
(Απφζηαζε), ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο δηαδξνκέο, εληφο ηνπ αζηηθνχ
Ηζηνχ ηεο πφιεο καο.
Θα πεξηιακβάλεη δε, φπσο θαη αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπλεκκέλε
πξνθήξπμε, ηηο θαησηέξσ απνζηάζεηο-θαηεγνξίεο θαη σο εμήο:
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 1.000 m.(Καηηγοπίερ: Μαθηηέρ/πιερ Γημοηικών,
Γςμναζίυν & Λςκείυν) για αγόπια και κοπίηζια (συπιζηά).
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 21.100 m.-ΗΜΙΜΑΡΑΘΧΝΙΟ(για ενήλικερ, σπονικό
όπιο 3 h), για Άνδπερ & Γςναίκερ (συπιζηά).
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 10.000 m. (για ενήλικερ, σπονικό όπιο 90΄), για Άνδπερ
& Γςναίκερ (συπιζηά).
ΑΦΔΣΗΡΙΑ & ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ νξίδεηαη ηο κενηπικό ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ (Λευθ. Γεκελείαρ -97 Νέα
Φιλαδέλθεια).
ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ:
⮚ Ν αγψλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια, ηηο
Δγθπθιίνπο θαη ηηο ζρεηηθέο Νδεγίεο, ησλ αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ, πνπξγείσλ & ηεο
ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ–Γ.Γ.Α. γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ινίκσμε
ηνπ ηνχ SARS –COV-2, πος ιζσύοςν ή πιθανόν να ιζσύζοςν, ηην δεδομένη
σπονική ζηιγμή.
⮚ Όινη/εο φζνη/εο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία & απφζηαζε ηεο
αλσηέξσ Αζιεηηθήο Δθδήισζεο, ζα ζπκκεηέρνπλ κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε, γηα
ζέκαηα πγείαο, αηπρήκαηνο θαη πξνζσπηθήο αζθάιεηαο.
⮚ Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο ή δηαγλσζηηθνχ κνξηαθνχ ειέγρνπ(PCRtest) 72 υπών,
Rapidtest 48 υπών ή Selftest ηηρ ίδιαρ ημέπαρ ή 24 υπών.
⮚ Όινη/εο πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί, πξηλ ηνλ αγψλα, απφ εηδηθφ γηαηξφ ηεο
επηινγήο ηνπο.
⮚ Γηα ηα αλήιηθα παηδηά ηελ επζχλε ζπκκεηνρήο, θέξνπλ νη γνλείο ηνπο.
Ξαξαθαιείηαη ινηπφλ ην ζψκα φπσο:
1.Δγκπίνει ηελ δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε
Δθδήισζεο θαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε Δπσλπκία& Ρίηιν.

ηεο

αλσηέξσ

Αζιεηηθήο

2. Δγκπίνει ηην εξειδίκεςζη πίζηυζηρ 18.708,92 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
Φ.Ξ.Α.& ινηπψλ θξαηήζεσλ),γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο δαπάλεο απηήο θαη ζε
βάξνο ηνπ Θσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ (Θ.Α.Δ.) 02.15.6472.002 & ηίηιν «Γαπάνερ
Αθληηικών και Πολιηιζηικών Δκδηλώζευν» εγγεγξακκέλεο & αλακνξθσκέλεο
πίζησζεο 33.000,00 € ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2022.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ

ηεο

Ν.Δ.,

θαηά

ηελ

νπνία

αληαιιάρηεθαλ

δηάθνξεο

απφςεηο

πνπ

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 17/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ.
Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 75/2022
ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19
θαζψο επίζεο:
1. Ρελ παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν.
3463/2006), πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ.
2. Ρνλ Ν.4555/18 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα
ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] » άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. A' Bαζκνχ».
3. Ρν Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Α. Δγκπίνει, ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθψλ & Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ,
Γξαζηεξηνηήησλ & Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022, ηελ δηνξγάλσζε ηνπ
Δηηζίος Λαφκού Αγώνα Γπόμος επί Γημοζίαρ οδού, κε ηελ επσλπκία
«ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ» θαη ηίηιν “Γνυπίζονηαρ ηιρ γειηονιέρ ηηρ πόληρ
μος”, εηδηθά αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ Λέαο Σαιθεδφλαο.
⮚ Ζ ζπγθεθξηκέλε αζιεηηθή εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 5
ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 & ώπα:08:30 θαη ν αγψλαο ζα δηεμαρζεί γηα θάζε θαηεγνξία
(Απφζηαζε), ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο δηαδξνκέο, εληφο ηνπ αζηηθνχ
Ηζηνχ ηεο πφιεο.
Θα πεξηιακβάλεη δε, φπσο θαη αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπλεκκέλε
πξνθήξπμε, ηηο θαησηέξσ απνζηάζεηο-θαηεγνξίεο θαη σο εμήο:
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 1.000 m.(Καηηγοπίερ: Μαθηηέρ/πιερ Γημοηικών,
Γςμναζίυν & Λςκείυν) για αγόπια και κοπίηζια (συπιζηά).
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 21.100 m.-ΗΜΙΜΑΡΑΘΧΝΙΟ (για ενήλικερ, σπονικό
όπιο 3 h), για Άνδπερ & Γςναίκερ (συπιζηά).
• ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ 10.000 m. (για ενήλικερ, σπονικό όπιο 90΄), για Άνδπερ
& Γςναίκερ (συπιζηά).
ΑΦΔΣΗΡΙΑ & ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ νξίδεηαη ηο κενηπικό ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ (Λευθ. Γεκελείαρ -97 Νέα
Φιλαδέλθεια).
ζχκθσλα κε ηα ινηπά δηαιακβαλφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ηελ ζρεηηθή
Ξξνθήξπμε.
Β. Δγκπίνει ηελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ ζπλνιηθνχ πνζνχ 18.708,92 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α.& ινηπψλ θξαηήζεσλ) γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
δαπάλεο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο ζε βάξνο ηνπ Θσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ (Θ.Α.Δ.)
02.15.6472.002 θαη ηίηιν «Γαπάνερ Αθληηικών και Πολιηιζηικών
Δκδηλώζευν» εγγεγξακκέλεο & αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 33.000,00 € ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.

ΑΔΑ: 9Α6646ΜΩ0Ι-3Ρ3

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 115/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

