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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 6/ 4 Μαϊου 2022  τακτικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 30/2022 

Περίληψη: Περί αιτήσεως του Αθλητικού-Πολιτιστικού σωµατείου 

µε την επωνυµία «ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL»   για 

τη διοργάνωση αγώνα δρόµου στις 5/6/2022, στην οδό Α.Λαζανά. 

 

   Σήµερα την 4
η
 του µηνός Μαϊου έτους 2022 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., το διοικητικό 

συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης τακτική 

συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 50/27-04-2022 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του 

ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                     1.  Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       2. Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος)                                          

3.Στεργιόπουλος Λεωνίδας , µέλος                                       3.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ., µέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 7
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του συµβουλίου την 

από  27-04-2022 αίτηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL», 

«TRI.C.C.C.», η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟ κ.Γεώργιο ∆αληβίγκα 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΝΟΞ2Π-ΖΥΥ



 

Αξιότιµε κύριε,  

Το  Αθλητικό – Πολιτιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL», «TRI.C.C.C.» ιδρύθηκε το 2017 µε έδρα 

την πόλη της Κορίνθου. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε Α.Φ.Μ. : 997049027 

της ∆.Ο.Υ.Κορίνθου, µέλη του είναι αναγνωρισµένοι αθλητές του νοµού Κορινθίας και σκοπό του µεταξύ 

άλλων έχει την ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, την ανάπτυξη του πνεύµατος της 

ευγενούς άµιλλας και αλληλεγγύης µεταξύ τους και την προαγωγή του κοινωνικότητας και συναδεύλφωσης, 

σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύµατος. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού του Σωµατείου µας διοργανώνουµε υπό την αιγίδα του ∆ήµου Βέλου-

Βόχας και του Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του δήµου Βέλου-Βόχας, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, για πρώτη 

φορά, στο Βραχάτι Κορινθίας, αγώνα δρόµου µε την ονοµασία «1
ο
 VRACHATI RUN». 

Πρόκειται για έναν αγώνα, δυο ξεχωριστών διαδροµών, απόστασης 5  και 10 χιλιοµέτρων, οι συµµετοχές 

στον οποίο προβλέπεται να φτάσουν τις 400, το οποίο θα διεξαχθεί πρωϊνή ώρα 08:00 – 12:00 επί 

δηµοσίων οδών και θα προσελκύσει πλήθος θεατών από όλο το νοµό Κορινθίας και όχι µόνο. 

Η συνδροµή σας είναι απαραίτητη για εµάς αφού θα εξασφαλίσει τις κατάλληλες αγωνιστικές συνθήκες για 

µια άρτια αθλητική διοργάνωση. 

Κατόπιν των παραπάνω αιτούµαστε την έγκρισή σας και την άδεια από την υπηρεσία σας, για τη χρήση 

τµήµατος της οδού – δικής σας δικαιοδοσίας- Ανδρέα Λαζανά, από την οποία θα διέλθουν οι αθλητές στον 

εν λόγω αγώνα. 

Έχοντας την πεποίθηση ότι το αίτηµά µας θα τύχει θετικής ανταπόκρισης, ευχαριστούµε εκ των προτέρων 

για την αµέριστη συµπαράστασή σας στο έργο µας και δηλώνουµε έτοιµοι να παράσχουµε οποιαδήποτε 

διευκρίνιση µας ζητηθεί. 

Βαµβακίδης Ιωάννης (Πρόεδρος διοργανωτικής επιτροπής του αγώνα) 

Βαµβακίδης Αλέξανδρος (Τεχνικός ∆ιευθυντής του αγώνα) 

 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω αίτηµα και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

   Εγκρίνει το αίτηµα για τη χρήση τµήµατος της οδού Ανδρέα Λαζανά που βρίσκεται εντός της χερσαίας 

ζώνης λιµένα Βραχατίου, από το  Αθλητικό – Πολιτιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – TRIATHLON CLUB CORINTH 

CANAL», «TRI.C.C.C.», για τη διοργάνωση υπό την αιγίδα του ∆ήµου Βέλου-Βόχας και του Ν.Π.∆.∆. 

«ΑΝΕΛΙΞΗ» του δήµου Βέλου-Βόχας,  αγώνα δρόµου µε την ονοµασία «1
ο
 VRACHATI RUN» που θα 

γίνει για πρώτη φορά στο Βραχάτι Κορινθίας την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 από ώρα 08:00 έως 12:00 . 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΝΟΞ2Π-ΖΥΥ



   Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την προϋπόθεση να εξασφαλισθούν όλες οι τυχόν άδειες και  εγκρίσεις 

που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία για τη διοργάνωση του αγώνα δρόµου. 

   Επίσης η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αθλητικό – Πολιτιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – TRIATHLON CLUB CORINTH 

CANAL»,  στο ∆ήµο Βέλου-Βόχας, στο Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του ∆ήµου Βέλου-Βόχας και στον 

∆ιοικητική του ∆΄Λιµενικού Τµήµατος Κιάτου. 

 

 Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ                            1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                    ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΝΟΞ2Π-ΖΥΥ
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