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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 – διοργάνωση  του  Τουρνουά 

Βόλεϊ Γυναικών « 2α ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2021 », επιπέδου   Volleyleague (A1).  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από το αθλητικό σωματείο με την 

επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Λαμίας 2013», που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται 

νόμιμα  προκειμένου να συνδιοργανώσουμε για 2η συνεχή χρονιά το Τουρνουά Βόλεϊ 

Γυναικών «2α ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2021», επιπέδου  Volleyleague  (A1) κατηγορίας, την 

Παρασκευή 17  και το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, στο κεντρικό γήπεδο του 

Χαλκιοπουλείου σταδίου στη Λαμία.  

Το σωματείο του Αθλητικού Ομίλου Λαμίας 2013, δραστηριοποιείται με επιτυχία 

στο άθλημα από το Μάιο του 2013 και η συμμετοχή του για δεύτερη χρονιά  στην ανώτατη  

κατηγορία της Volleyleague (A1) Γυναικών αναδεικνύει την πόλη της Λαμίας  και το 

άθλημα  και προβάλλει θετικά πρότυπα  στους νέους. Παράλληλα μετά και την περσινή 

επιτυχημένη διοργάνωση και τα θετικά σχόλια που απέσπασε ο Δήμος και το γηπεδούχο 

Σωματείο,  η διεξαγωγή του Τουρνουά Volley Γυναικών στο οποίο θα συμμετάσχουν και 

θα φιλοξενηθούν κορυφαίες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Α.Ο.  

Μαρκόπουλου  μαζί με τον ΑΟ Λαμίας,  θα  προβάλλει  την πόλη μας πανελλαδικά και θα 

αποτελέσει επιπλέον ευκαιρία για την πρόβα και  δοκιμή της αθλητικής εγκατάστασης του 

Δήμου  ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου αλλά και για την προετοιμασία των 

αθλητριών υψηλού επιπέδου. 

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί με βάση το  υγειονομικό πρωτόκολλο και τις  οδηγίες 

της ΓΓΑ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
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υγεία και η ασφάλεια όλων  των συμμετεχόντων και συντελεστών, λαμβάνοντας   όλα τα 

απαραίτητα προληπτικά μέτρα.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή  της διοργάνωσης και 

απαραίτητη η  εξειδίκευση πίστωσης  για  την πραγματοποίηση των ακόλουθων δαπανών 

που αφορούν: 3.625  € για δαπάνες διαμονής, διατροφής  και φιλοξενίας  που σχετίζονται 

άμεσα με τη διεξαγωγή  της διοργάνωσης και  τη φιλοξενία  των αποστολών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 3,625    € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.,  αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων», ποσού 3,625 €,  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 35354/1-09-2021   το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ009142918/01-09-2021 

 
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  3,625  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την εκδήλωση - διοργάνωση του Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών «2α ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2021»,  

την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, σε βάρος του Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικον. έτους 2021.            
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Η Διευθύντρια Δ/νσης  
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
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