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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων 

 

 

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση 

Καστανιάς ».  

 

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από τον Γυμναστικό Όμιλο Λαμίας “Αθανάσιος 

Διάκος’”, αθλητικό  σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται 

νόμιμα , προκειμένου να συνδιοργανώσουμε  για 2η χρονιά, ποδηλατικό αγώνα δρόμου (ανάβαση) 

21,800 μέτρων σε δημόσια οδό, πραγματοποιώντας τη διαδρομή Λουτρά Υπάτης - Καστανιά,  με 

χρόνο διεξαγωγής την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.  

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. και προσμετράται στη   

βαθμολογία  της ατομικής και σωματειακής κατάταξη ενώ οι κατηγορίες των αγωνιζομένων είναι : 

Εφήβων, Νέων Ανδρών, Ανδρών - Γυναικών Παίδων - Κορασίδων και Master. Οι ποδηλάτες θα 

ξεκινήσουν από  τα Λουτρά Υπάτης, με ανηφορική κατεύθυνση προς τα Βασιλικά  και θα τερματίσουν 

στην κοινότητα  Καστανιάς. 

Η ποδηλατική αυτή διοργάνωση έχει ιδιαίτερα αθλητικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, καθώς η 

διαδρομή της λαμβάνει χώρα σε μέρη μοναδικού φυσικού κάλλους και ιστορικής σημασίας 

προβάλλοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές του τόπου μας και την εξαιρετική χλωρίδα της περιοχής μας. Η 

διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα θα συμβάλλει τόσο στη γενικότερη διάδοση του αθλήματος της 

ποδηλασίας όσο και στο ευ αγωνίζεσθαι, την κορυφαία αξία του παγκόσμιου αθλητισμού.  

Ο αγώνας θα διεξαχθεί τηρώντας αυστηρά το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο 

θα εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των συντελεστών και  οι συνθήκες 

διεξαγωγής του αγώνα θα είναι προσαρμοσμένες στην υπάρχουσα κατάσταση.   



Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συμβολή του αγώνα  στην ανάδειξη της ιστορικότητας της 

περιοχής αλλά και στην ανάδειξη των οφελών της άθλησης και του ποδηλάτου, κρίνεται σκόπιμη και 

ωφέλιμη ως  διοργάνωση που υλοποιείται και  στα όρια του Δήμου Λαμιέων και προς τούτο  απαιτείται 

η πραγματοποίηση των ακόλουθων δαπανών που αφορούν:   α)  σε εκτυπώσιμα υλικά, ποσού 453,84 

€,   β) σε κύπελλα – μετάλλια, ποσού 682,00€ και γ) σε  ηλεκτρονική χρονομέτρηση ποσού 620,00€ , 

δαπάνες που   σχετίζονται άμεσα με την  προβολή, υλοποίηση, σήμανση, επιτήρηση  και  διεξαγωγή 

του αγώνα και τις βραβεύσεις των αθλητών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 1.755,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών 

αθλητικών δραστηριοτήτων», έτους 2021  και είναι μέσα στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 3463/2006 και αρ. 
58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και 
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). και 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 35351το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ009142926 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.755,84  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., για την 

διοργάνωση της  εκδήλωσης «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση Καστανιάς», την Κυριακή 26 
Σεπτεμβρίου 2021, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 

 
 
 
.       

Λαμία 02-09-2021 

  Η Συντάξας 

Λαμία 02-09-/2021 

Ο  Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Λαμία  02-09-2021 

Η  Διευθύντρια  Δ/νσης    

 

 

  

Επισκόπου Ευμορφία 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Νίκος Σουφλέρης  

ΠΕ 10  Φυσικής Αγωγής   

Χαρώνη Σοφία  

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής  

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

 



 

 

 


		2021-09-02T12:55:55+0300


		2021-09-02T13:45:40+0300


		2021-09-02T13:52:40+0300


		2021-09-02T15:03:07+0300




