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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «5ος Αγώνας Δρόμου Θεσπιές Θερμοπύλες ‘’Στα χνάρια των Ηρώων’’».
Ο Δήμος Λαμιέων, έχει την τιμή να συνδιοργανώνει μαζί με τον Δήμο Αλιάρτου –
Θεσπιέων τον 5ο Αγώνα Δρόμου Θεσπιές – Θερμοπύλες με τίτλο «Στα χνάρια των
Ηρώων».
Η μάχη των Θερμοπυλών αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές μάχες στην ελληνική
αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Κυρίως όμως από ηθική άποψη, είναι ένα λαμπρό
παράδειγμα αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και υπακοής στην Πατρίδα. Δεδομένου και του
υψηλού συμβολισμού, ο 5ος Αγώνας Δρόμου «Στα χνάρια των Ηρώων», αποτελεί μια
πορεία μνήμης και υπερηφάνειας, αναδεικνύει την περιοχή, την αξία και την ιστορικότητά
της 2.500 χρόνια μετά, αλλά και τα οφέλη τής άθλησης.
Ο αγώνας περιλαμβάνει τρέξιμο στη διαδρομή Θεσπιές – Θερμοπύλες
αποστάσεως 102 χλμ. και διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουλίου έως 31
Ιουλίου 2022, με εκκίνηση τις Θεσπιές στις 8.00 μ.μ. και τερματισμό στις Θερμοπύλες.
Ένας αγώνας που θα ξυπνήσει μνήμες μιας εκ των σημαντικότερων μαχών τής
παγκόσμιας ιστορίας. Μια μάχη που δίδαξε στους ανθρώπους ότι υπάρχουν αξίες πιο
σημαντικές από την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως η ελευθερία και η φιλοπατρία.
Η μάχη τής μνήμης είναι δική μας ευθύνη και προς τούτο καλούμαστε να
ενισχύσουμε οργανωτικά και να στηρίξουμε έμπρακτα τη διεξαγωγή τού 5ου Αγώνα
Δρόμου, ενός αγώνα ο οποίος υπολογίζεται ότι θα έχει 200 συμμετοχές αθλητών από όλη
την ελληνική επικράτεια αλλά καί από το εξωτερικό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθ’ότι λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια πολύωρης νυχτερινής διαδρομής.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συμβολή τού αγώνα στην ανάδειξη της ιστορικότητος
της μάχης και δεδομένης της μεγάλης συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση των ακόλουθων δαπανών που αφορούν:
α) στην εκμίσθωση μικροφωνικής εγκατάστασης ποσού 620.00€,
β) στην παροχή γεύματος προς τους αθλητές με την λήψη τού αγώνος ποσού
1.017,00€, και
γ) στην προμήθεια αναμνηστικών επάθλων προς τους συμμετέχοντες ποσού
1.515,28€
ήτοι σε δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση και διεξαγωγή τού εν
λόγω αγώνα καθώς αφορούν την οργάνωση (μικροφωνική), τη σίτιση (γεύματα) και τη
βράβευση αυτών ταυτοχρόνως με την προβολή της περιοχής μας (αναμνηστικά έπαθλα).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικώς στο ποσόν των 3.152,28 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι
εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»
έτους 2022 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. 26838/08-07-2022 το οποίο
έλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ010892856
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.152,28 € μετά Φ.Π.Α., για την διοργάνωση της
εκδήλωσης « 5ος Αγώνας Δρόμου Θεσπιές - Θερμοπύλες ‘’Στα χνάρια των Ηρώων’’», το
Σάββατο 30 Ιουλίου και την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002
«Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον.
έτους 2022.
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Ο συντάξας

Η Διευθύντρια Δ/νσης

Καλέντζος Θεόδωρος

Χαρώνη Σοφία

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS KYRITSIS
Ημερομηνία: 2022.07.08 11:30:31 EEST
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