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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Δθ ηνπ πξαθηηθνύ ηεο ππ΄αξηζκ. 8εο/24-7-2017 

πλεδξίαζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο 

Γήκνπ Δξκηνλίδαο 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : «Πποκήπυξη ποδηλατικού αγώνα.» 

 

 

ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 42/2017 

 
                    

ην Κξαλίδη ζήκεξα ηελ  24
η
 Θοσλίοσ 2017, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 14:15 ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ θαη 

Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζπλήιζε ζηε 8η   δεκόζηα ζπλεδξίαζε  ζην 

Γεκνηηθό Γξαθείν Κξαληδίνπ θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό πξση. 272/20-07-2017  

έγγξαθεο  πξόζθιεζεο  ηεο  πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηξίγθνπ – Φσζηίλε Άλλα πνπ 

επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη 

απαξηία εθόζνλ ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ παξόληεο  νη δέθα (10): 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ : 

1. Πρόεδρος: ηξίγθνπ–Φσζηίλε Άλλα 

2. Ανηιπρόεδρος:Παπαδεκεηξίνπ 

Δκκαλνπήι. 

3. Μέλος: Καηζάβειαο Ηιίαο 

4. Μέλος: Φαζηιήο Γεώξγηνο 

5. Μέλος: Σζηακνύξεο Παλαγηώηεο 

6. Μέλος: Υάλνο Διεπζέξηνο 

7. Μέλος: Θσκά Πεηξνύια 

8. Μέλος: Κνύηξαο Λνπθάο 

9. Μέλος: Βαξζνπνύινπ – εξέηε 

             Διέλε  

10.  Μέλος: νθηθίηεο Γακηαλόο 

ΑΠΟΝΣΕ : 

1. Μέλος: Μαζηξνθόιηα Παλαγηώηα 
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Παξνύζα ήηαλ ε ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θα Λέθθα Βαζηιηθή σο γξακκαηέαο γηα 

ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ . 

 

Η Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 3
ν
  Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

  

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο πνδειαηηθήο νκάδαο ηνπ Α Ο Κξαληδίνπ  θαη 

ηεο εθθιεζίαο ηεο Κνηιάδαο προκηρφςςουν ηνπο  πνδειαηηθνύο αγώλεο 

δξόκνπ ηελ Κπξηαθή, 15 Οθησβξίνπ 2017 κε ηίηιν: 

  

« 10ος ΠΟΔΗΛΑΣΘΚΟ ΓΤΡΟ ΕΡΜΘΟΝΘΔΑ 2017» 

ηελ κλήκε ηνπ εκπλεπζηή ησλ αγώλσλ Ιαηξνύ Υξήζηνπ Ι. θνξδή 

 

Η Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Αθλητιςμοφ και Περιβάλλοντοσ του Δήμου 

Ερμιονίδασ Με τη ςυμμετοχή τησ ποδηλατικήσ ομάδασ του ΑΟ Κρανιδίου  και 

τησ εκκληςίασ τησ Κοιλάδασ διοργανώνει ποδηλατικοφσ αγώνεσ δρόμου την 

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017. 

ΑΡΘΡΟ 1: 

Σελ Κπξηαθή 15 Οθησβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αγώλεο δξόκνπ ζπλνιηθήο 

απόζηαζεο: 

45 ρηιηνκέηξσλ κε ώξα εθθίλεζεο 10:00 πκ. 

18 ρηιηνκέηξσλ κε ώξα εθθίλεζεο 10:15 πκ. 

3,5 ρηιηνκέηξσλ κε ώξα εθθίλεζεο 10:30 πκ. (παηδηθόο αγώλαο) 

Η αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηζκόο ηνπ αγώλα βξίζθεηαη ζηελ ηρζπόζθαια ηεο 

Κνηιάδαο. 

  

Η δηαδξνκή ησλ 45 ρηιηνκέηξσλ ζα είλαη ε εμήο: 

Δθθίλεζε από ηελ ηρζπόζθαια Κνηιάδαο - δεμηά ζηελ επαξρηαθή νδό 

Λπγνπξηνύ-Πνξηνρειίνπ πξνο Κξαλίδη - δεμηά ζηνλ θπθιηθό θόκβν Κξαληδίνπ 

πξνο Δξκηόλε - αξηζηεξά ζηελ ηειεπηαία δηαζηαύξσζε Πεηξνζάιαζζαο πξνο 

Πόξην Υέιη - δεμηά ζηελ θεληξηθή νδό Πνξηνρειίνπ-Κόζηαο πξνο Πόξην Υέιη - 

δεμηά ζηνλ θπθιηθό θόκβν Πνξηνρειίνπ πξνο Κξαλίδη - αξηζηεξά ζηελ 

πεξηθεξεηαθή νδό Πνξηνρειίνπ-Κξαληδίνπ (αλάβαζε πεξηθεξεηαθνύ) - δεμηά 

ζηνλ θπθιηθό θόκβν Κξαληδίνπ πξνο Κνηιάδα - αξηζηεξά ζηελ επαξρηαθή νδό 
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Λπγνπξηνύ-Πνξηνρειίνπ πξνο Κνηιάδα - ηεξκαηηζκόο ζηελ ηρζπόζθαια 

Κνηιάδαο. 

Μπνξείηε λα δείηε νιόθιεξε ηελ δηαδξνκή ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν: 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7764562 

  

Η δηαδξνκή ησλ 18 ρηιηνκέηξσλ ζα είλαη ε εμήο: 

Δθθίλεζε από ηελ ηρζπόζθαια Κνηιάδαο πξνο Κξαλίδη - αξηζηεξά ζηελ 

επαξρηαθή νδό Λπγνπξηνύ-Πνξηνρειίνπ πξνο Φνύξλνπο - αλαζηξνθή κέζα ζην 

ρσξηό ησλ Φνύξλσλ - δεμηά ζηελ επαξρηαθή νδό Λπγνπξηνύ-Πνξηνρειίνπ πξνο 

Κνηιάδα (πίζσ δξόκνο) - ηεξκαηηζκόο ζηελ ηρζπόζθαια Κνηιάδαο. 

Μπνξείηε λα δείηε νιόθιεξε ηελ δηαδξνκή ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν: 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7764663 

  

Η δηαδξνκή ηνπ παηδηθνύ αγώλα ησλ 3,5 ρηιηνκέηξσλ ζα είλαη ε εμήο: 

Δθθίλεζε από ηελ ηρζπόζθαια Κνηιάδαο - αξηζηεξά πξνο εθθιεζία Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ - αλαζηξνθή ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Γεκεηξίνπ - ηεξκαηηζκόο ζηελ 

ηρζπόζθαια Κνηιάδαο. 

Μπνξείηε λα δείηε νιόθιεξε ηελ δηαδξνκή ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν: 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7764270 

  

ΑΡΘΡΟ 2: 

Οη πνδειαηηθνί αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο θαη 

κε ηνπο θαλόλεο ηεο Δ.Ο.Π. Γηα όηη άιιν δελ πξνβιέπεηαη ζα απνθαζίδεη 

επηηόπνπ ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

αγώλσλ. 

  

ΑΡΘΡΟ 3: 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ θαη ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή θόξκα : 

https://docs.google.com/forms/d/1mbtwgRvn0SdP5c-oJDVTadXmp-

C6d61T9Nnpuq6igX4/viewform?edit_requested=true 

 

 Γηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ όζνη δηαζέηνπλ θαιή πγεία, θπζηθή θαηάζηαζε, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία 

ζην άζιεκα ηεο πνδειαζίαο δξόκνπ θαη λα ππαθνύνπλ ζε θάζε εληνιή ησλ 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7764562
http://www.openrunner.com/index.php?id=7764663
http://www.openrunner.com/index.php?id=7764270
https://docs.google.com/forms/d/1mbtwgRvn0SdP5c-oJDVTadXmp-C6d61T9Nnpuq6igX4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mbtwgRvn0SdP5c-oJDVTadXmp-C6d61T9Nnpuq6igX4/viewform?edit_requested=true
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δηνξγαλσηώλ πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ αζιεηώλ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ην αγώληζκα. 

  

Οη κεηέρνληεο ζηνλ αγώλα (αζιεηέο - ζπλνδνί) απνδέρνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηνλ αγώλα ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνλ 

ηεξήζνπλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο παίξλνπλ κέξνο κε δηθή ηνπο επζύλε ή 

ππνρξέσζε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή θζνξά, ή απώιεηα, ή θαηαζηξνθή 

αγσληζηηθνύ πιηθνύ, ξνύρσλ, πνδειάησλ θιπ. Οη δε αλήιηθνη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεύνληαη από ελήιηθα ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο 

γηα απηνύο θαη επίζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνγεγξακκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο 

από ηνλ θεδεκόλα ηνπο. 

  

ΑΡΘΡΟ 4: 

Καηεγνξίεο αγώλα 48 ρηιηνκέηξσλ: 

• Δ: Δθήβσλ, κέρξη 18 εηώλ. 

• Α1: Αλδξώλ, 19 – 29 εηώλ 

• Α2: Αλδξώλ, 30 – 39 εηώλ 

• Β1: Βεηεξάλσλ, 40 – 49 εηώλ 

• Β2: Βεηεξάλσλ 50+ 

• Γ: Γπλαηθώλ 

  

Καηεγνξίεο αγώλα 18 ρηιηνκέηξσλ: 

• Π: Παίδσλ 

• Α: Αλδξώλ 

• Γ: Γπλαηθώλ 

  

Καηεγνξίεο αγώλα 5 ρηιηνκέηξσλ: 

• Π1: Παίδσλ, 6 – 8 εηώλ 

• Π2: Παίδσλ, 9 – 11 εηώλ 

• Κ1: Κνξαζίδσλ, 6 – 8 εηώλ 

• Κ2: Κνξαζίδσλ, 9 – 11 εηώλ 
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ΑΡΘΡΟ 5: 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θάπνηαο θαηεγνξίαο είλαη λα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπκκεηνρέο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη 

πνδειάηεο ζα εληαρζνύλ ζηελ ακέζσο κηθξόηεξε θαηεγνξία. 

  

ΑΡΘΡΟ 6: 

Οη πνδειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα: 

1. Παξεπξίζθνληαη ζηελ αθεηεξία ησλ αγώλσλ 45΄ ιεπηά πξν ηεο εθθίλεζεο. 

2. Φέξνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξνζηαηεπηηθό πνδειαηηθό θξάλνο. 

3. πκπεξηθέξνληαη ζηνλ αγώλα πξνο ηνπο άιινπο πνδειάηεο, θαη ηνπο 

ζπλνδνύο ζύκθσλα κε ην αζιεηηθό πλεύκα. 

4. Φέξνπλ ππνρξεσηηθά αξηζκνύο αλαγλώξηζεο, πνπ ζα ηνπο δνζνύλ από ηνλ 

νξγαλσηή. Οη δηαζηάζεηο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ αξηζκνύ δελ δέρνληαη 

κεηαβνιέο. 

  

ΑΡΘΡΟ 7: 

Έπαζια - Βξαβεύζεηο 

1νο Νηθεηήο θάζε Καηεγνξίαο Υξπζό Μεηάιιην  

2νο » Αξγπξό Μεηάιιην 

3νο » Υάιθηλν Μεηάιιην  

  

ΑΡΘΡΟ 9: 

Σν αληίηηκν ζπκκεηνρήο γηα ηνλ αγώλα ησλ 45 ρηιηνκέηξσλ είλαη 10 επξώ, γηα 

ηνλ αγώλα ησλ 18 ρηιηνκέηξσλ είλαη 10 επξώ ελώ γηα ηνλ παηδηθό αγώλα νη 

ζπκκεηνρέο είλαη δσξεάλ. 

  

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε νξγάλσζε ησλ ιηζηώλ εθθίλεζεο θαη ν ζπγρξνληζκόο ησλ 

chips, νη εγγξαθέο γηα ηνπο αγώλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

νπσζδήπνηε κέρξη ηηο 13/10/2017 θαζώο επίζεο θαη ηα ρξήκαηα λα έρνπλ 

θαηαηεζεί ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό: 

Σράπεζα Πειραιώς: 6309040030967 

iban: GR71017130900063090 

ηελ θαηάζεζε γξάθεηε σο αηηηνινγία ην όλνκα ηνπ αζιεηή θαη ζαο ζηέιλνπκε 

εληόο ιίγσλ εκεξώλ έλα e-mail κε ηελ επηβεβαίσζε όηη ε ζπκκεηνρή ζαο 

νινθιεξώζεθε. 
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Η γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα είλαη αλνηρηή ηελ Κπξηαθή από ηηο 8.00 π.κ κέρξη 

θαη ηηο 9.45 π.κ θαη ζα εμππεξεηεί κόλν ήδε εγγεγξακκέλνπο αζιεηέο .  

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο/πιεξσκήο ζα δίλνληαη ζε θάζε αζιεηή ηα 

δηαθξηηηθά λνύκεξα θαη ηζηπ ειεθηξνληθήο ρξνλνκέηξεζεο.  

Σόπνο παξάδνζεο θαθέινπ αζιεηώλ πνπ πεξηέρεη ηελ απόδεημε πιεξσκήο θαη 

ην λνύκεξν αζιεηή ε αιιηώο «bip number» ζα είλαη κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 

13/10/2017 ηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

 πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: 6974217041 -2754360001-30. 

 

Το Δ.Σ. αθού άκοσζε ηην ειζήγηζη ηοσ  πρόεδροσ και μεηά από διαλογική ζσζήηηζη  
 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προκηρύζζει ηοσς παραπάνω αγώνες ζύμθωνα με ηο ζκεπηικό ηης παρούζης.  

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 42/2017. 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο 

παξαθάησ: 

 Πξόεδξνο: ηξίγθνπ – Φσζηίλε Άλλα 

 Αληηπξόεδξνο: Παπαδεκεηξίνπ Δκκαλνπήι 

Σα κέιε  : Καηζάβειαο Ηιίαο, Φαζηιήο Γεώξγηνο, Σζηακνύξεο Παλαγηώηεο, 

Υάλνο Διεπζέξηνο, Θσκά Πεηξνύια, Κνύηξαο Λνπθάο,  Βαξζνπνύινπ – εξέηε 

Διέλε, νθηθίηεο Γακηαλόο. 

 
 
 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο  

Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο  
 
 
 

ΣΡΙΓΚΟΤ – ΦΩΣΙΝΗ ΑΝΝΑ 
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