ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δνση : Φιλίας 1
Ταχ.Κώδικας : 35133 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Ευμορφία Επισκόπου
Αρ.τηλεφ.
: 2231067413
Αρ.FAX
: 2231067413
Ε-mail
: e.episkopou@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « 15ος Μαραθώνιος βουνού “Ηρακλής”,
(Hercules Mountain Marathon) ».

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από τον Σύλλογο Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα,
σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα,
προκειμένου να συνδιοργανώσουμε για 15η συνεχόμενη χρονιά τον ορεινό μαραθώνιο Οίτης
«Ηρακλής» (Hercules Mountain Marathon), έναν από τους πρώτους μαραθωνίους βουνού στην
Ελλάδα, με ημερομηνία διεξαγωγής την 25η και την 26η Σεπτεμβρίου 2020.
Στο βουνό των λουλουδιών και του Ηρακλή, την Οίτη, εκτός του Μαραθωνίου 42,3 χλμ.
διεξάγονται για 10η συνεχόμενη χρονιά και οι μικρότερες διαδρομές. Ο Ημιμαραθώνιος «Ελλέβορος»
(Helleborus Half Marathon) 16,2χλμ. με θετικής υψομετρικής 1180μ, καθώς και ένας αγώνας για
αρχάριους με την ονομασία «Μονοπάτι Φαρμακίδων» (FarmakidesTrail) 6,5χλμ, με 360μ θετικής
υψομετρικής. Προσκαλούμε όλους τους δρομείς ορεινού τρεξίματος να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις
και να απολαύσουν τα μονοπάτια της Οίτης.
Η διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα συμβάλλει στην προβολή της περιοχής μας, μιας περιοχής
με σπάνια βιοποικιλότητα και ενός υπέροχου ορεινού συμπλέγματος, που προσελκύει αθλητές,
αγωνιζομένους, επισκέπτες και φυσιολάτρες να επισκεφτούν τα μονοπάτια του. Σημειωτέον ότι η
Οίτη αποτελεί έναν από τους δέκα «Εθνικούς Δρυμούς» της χώρας μας.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί τηρώντας αυστηρά το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο, το
οποίο θα εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των συντελεστών (ενδεικτικά
συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων, ηλεκτρονικές εγγραφές για αποφυγή συνωστισμού,

οριοθετημένος χώρος εκκίνησης κλπ.), ενώ οι συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα θα είναι
προσαρμοσμένες στην υπάρχουσα κατάσταση.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συμβολή του αγώνα στην ανάδειξη του πανέμορφου βουνού της
Οίτης και του Δήμου μας, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση διοργάνωσης που υλοποιείται στα όρια του
Δήμου Λαμιέων και απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων δαπανών που αφορούν: α) στη
διαμονή διακεκριμένων αθλητών και δημοσιογράφων, ποσού 500,00 €, β) στην ηχητική κάλυψη (δύο
ημερών), ποσού 496,00 €, γ) προμήθεια μεταλλίων –επάθλων και μπάνερ ποσού 2399,50 € και δ) σε
χρονομέτρηση, ποσού 1.599,6 €, δαπάνες απαραίτητες για την προβολή, την διεξαγωγή, την
αξιόπιστη χρονομέτρηση και υλοποίηση του αγώνα και τις βραβεύσεις των αθλητών.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 4.995,10 € 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. 35346 το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ:
21REQ009142931
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.995,10 € μετά του Φ.Π.Α., για την διοργάνωση του
αγώνα Ορεινού Μαραθωνίου Οίτης «Ηρακλής» το Σάββατο 25 και 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

Λαμία 02-09-2021

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Η Διευθύντρια Δ/νσης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA
CHARONI
Ημερομηνία: 2021.09.02 13:53:24 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVMORFIA EPISKOPOU
Ημερομηνία: 2021.09.02 12:57:21
EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από NIKOLAOS SOUFLERIS
Ημερομηνία: 2021.09.02

Επισκόπου Ευμορφία

Νίκος Σουφλέρης

Χαρώνη Σοφία

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
FOSKOLOS
Ημερομηνία: 2021.09.02 15:04:00 EEST

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

