
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

1) Διοργάνωση αγώνα δρόμου με την ονομασία «Γύρος Αιγάλεω 2016» που είναι 
αφιερωμένος στην μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος της 29/9/1944 στα πλαίσια 
του Αντιφασιστικού μήνα (25/10). 

 
2) Βράβευση αθλητών του Δήμου μας που διακρίθηκαν την περσινή χρονιά με την Εθνική 

ομάδα σε διάφορα αθλήματα (9/12).   
 

3) Αγιασμός υδάτων στην πισίνα (6/1). 
 

4) Πραγματοποίηση εκδρομής για την κοπή της πίτας του αθλητικού τμήματος του Δήμου 
(20/3). 
 

5) Εκδήλωση αθλητικού τμήματος για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας 8/3). 
 

6) Αδειοδότηση κλειστού γυμναστηρίου «Σταύρος Βενέτης» (7/4). 
 

7) Διοργάνωση ημερίδας στίβου με την συμμετοχή των ειδικών σχολείων της Δυτικής Αθήνας 
(12/5). Μετά από τέσσερα χρόνια. 
 

8) Διοργάνωση τουρνουά αντισφαίρισης. Η ολοκλήρωση του τουρνουά έγινε σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Εδέσσης» (17/6). 
 

9) Διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων (14/5). Η ολοκλήρωση του 
τουρνουά έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Στ. 
Μαυροθαλασσίτης» (8/7). 
 

10) Συνδιοργάνωση με Γ.Σ.Αιγάλεω, κολυμβητικών αγώνων με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΔΙΟΙ 2016» 
(25-26/6). 
 

11) Διοργάνωση 1ου φεστιβάλ κολύμβησης για παιδιά ηλικίας  έως 17 ετών, που δεν 
συμμετέχουν σε αγώνες της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Συμμετείχαν παιδιά από 
τις ομάδες κολύμβησης του Δήμου μας καθώς και από το αντίστοιχο τμήμα του δήμου μας 
(26/6). 
 

12) Συνδιοργάνωση με την ομοσπονδία Πάλης του πανελληνίου παιδικού τουρνουά στο 
κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης» (4/6). 
 

13) Συμμετοχή με γυμναστές στο πρόγραμμα του Δήμου για την δημιουργική  απασχόληση των 
παιδιών κατά την  χρονική περίοδο (22/6-22/7). 
 

14) Συνδιοργάνωση με το Δήμο Ελευσίνας του ημιμαραθωνίου με την ονομασία «Στα ‘Ίχνη της 
Ιεράς Οδού» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής  (10/9). 
 

15) Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Όμιλο Ξιφασκίας Αιγάλεω παρουσίαση του 
προγράμματος « Η ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ …ΠΑΕΙ ΠΛΑΤΕΙΑ »(8, 9 και 10/9). 
 

16) Επεμβάσεις σε όλα τα αθλητικά κέντρα του Δήμου μας (ανακατασκευή 
αποδυτηρίων Δημοτικού Κολυμβητηρίου, Αντικατάσταση της τέντας στην εξέδρα 
του κολυμβητηρίου, Φωτισμός στο Δ.Α.Κ. «Εύα Χριστοδούλου», Περιφράξεις κλπ.) 
 

17) Μείωση στην κατανάλωση Φυσικού Αερίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω 
κατά 53.045€, λόγω τοποθέτησης του ισοθερμικού καλύμματος. 


