ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/ 14 ΝΟΕΜΒ 2011

Από το πρακτικό 17/ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14 του μηνός NOEMBΡIOY του έτους 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00΄
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με
αριθμό 1734/7 NOEMBΡΙΟΥ 2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο,
στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς
Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1

ο

θέμα.

Θέμα 1ο Αριθ. Απόφ. 70/2011
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΣ 20/11

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Ύστερα από την εφαρμογή του ν. 1852/2010 και την εκλογή του

νέου Δημοτικού

Συμβουλίου, θα πρέπει να ορίσουμε τα μέλη της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου». Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που ακολούθησαν την
εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, καθορίζονται

νέα δεδομένα στην διοίκηση, τον κανονισμό

λειτουργίας και τη ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων για τις Σχολικές επιτροπές των Δήμων
που προέκυψαν από τις συνενώσεις ΟΤΑ και συγχωνεύσεις των νομικών τους προσώπων, ενώ
όπως διευκρινίστηκε, στην περίπτωσή μας που είμαστε χωρίς μεταβολή και είχαμε μόνον μια
σχολική επιτροπή για όλα τα σχολεία καθότι αυτά στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, όλα παραμένουν
αμετάβλητα και αυτή συνεχίζει να λειτουργεί όπως πριν.
Εμείς με την 20/2011 ΑΔΣ ορίσαμε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 240
και 241 του ΔΚΚ. πλην όμως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την τοποθέτηση νέων

διευθυντών θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτή μας την απόφαση κατά το μέρος που αφορά
τα νέα πρόσωπα που υπηρετούν.
Σας θέτω υπόψη τα νέα πρόσωπα που ορίστηκαν και σας καλώ να αποφασίσουμε για
την τροποποίηση της 20/11ΑΔΣ και την ανασυγκρότηση της σχολικής επιτροπής ως προς τα
λοιπά μέλη ως εξής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την 20/11 ΑΔΣ

ως προς τα μέλη που διαφοροποιήθηκαν με τη νέα σχολική χρονιά

και ανασυγκροτεί τη σχολική επιτροπή

αναδιατυπώνοντας την παράγραφο «λοιπά μέλη» ως

εξής


Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Δεληβού

Τριάδα, αναπληρούμενη

από τη

Νηπιαγωγό Μερκουριάδου Ελισσάβετ.


Η Διευθύντρια

του Δημοτικού Σχολείου, Παπακυριάκου Δήμητρα

αναπληρούμενη

από την δασκάλα Κορώνη Βασιλική .


Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αργυράκης Αναστάσιος , αναπληρούμενος από την
καθηγήτρια Χαντζή Ευσταθία.



Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου
και Γυμνασίου Ελαφονήσου, Λιάρου Ευσταθία, αναπληρούμενη από την Λιάρου
Καλλιόπη Αντιπρόεδρο του Συλλόγου,



Ο μαθητής Μελάς Δαμιανός, Πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου

Ελαφονήσου, αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Δαμ. Λιάρο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α.70 /2011
Θέμα 4ο Αριθ. Απόφ 71 /2011
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Με την 57/2011 απόφασή μας είχαμε ζητήσει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τα
επόμενα στάδια της μελέτης καθώς και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών, να διερευνηθεί εκτός
από τις ήδη εξετασθείσες θέσεις και

η θέση “Ντελακοβία” σαν εναλλακτική θέση για την

κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων.
Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης λάβαμε το
39589/18-10-2011 έγγραφό με

το οποίο μας γνωστοποιείται ότι η παραπάνω απόφασή μας

εισάγει αλλαγή στο περιεχόμενο της τεχνικής λύσης της εγκεκριμένης Προκαταρκτικής μελέτης,
χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και κατόπιν αυτού θα πρέπει να λάβουμε απόφαση για

επανασύνταξη

του

σταδίου

της

Προκαταρκτικής

μελέτης

καθώς

και

της

Προμελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΠΠΕ). Στη συνέχεια θα συνταχθεί από την Υπηρεσία Συγκριτικός
Πίνακας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ 5 του Ν 3316/2005 ο οποίος θα μας υποβληθεί προς
έγκριση . Μετά την έγκριση του Σ.Π ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τροποποιημένο
χρονοδιάγραμμα και η Υπηρεσία με την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος θα
δώσει εντολή για επανασύνταξη της Προκαταρκτικής μελέτης και της Π.Π.Ε. Σας υπενθυμίζω ότι με
το 49666/13-8-2008 Έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, είχε γίνει η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» με το ποσόν των 186.000,00 και η εκπόνησή της
ανατέθηκε ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες με την 214/2010

σύμβαση ύψους

134.912,00 χωρίς ΦΠΑ.
Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το 39589/2011 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητά την επανασύνταξη του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης και της Μελέτης
Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων,

λόγω

αλλαγής του περιεχομένου της τεχνικής λύσης που

προέκυψε με την 57/2011 απόφαση, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου.
Για τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά πόροι από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 71 /2011
Θέμα 2ο Αριθ. Απόφ 72 /2011
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Ο.Ε «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα
οργανώσεων

πανελλήνιας

δράσης,

που

αναπτύσσουν

κοινωνική

και

πολιτιστική

δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους
οικείους Δήμους για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για
το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό
(1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός εάν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους
Δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

Στον ΚΑ 00.6734

του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει πίστωση 3.000,00 ευρώ για

επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.
Από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ελαφονήσου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» λάβαμε το από

/2011

έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
“Σας γνωστοποιούμε ότι προτιθέμεθα να διοργανώσουμε τουρνουά ποδοσφαίρου με παρουσία
τριών ομάδων από τον ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ) που θα
φιλοξενηθούν στην περιοχή μας.
Το συνολικό κόστος του τουρνουά ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει
διανυκτέρευση και σίτιση των ομάδων , έξοδα κίνησης παικτών , ιατρών και διαιτητών.
Παρακαλούμε για την έμπρακτη βοήθειά σας με επιχορήγηση της εκδήλωσης προκειμένου να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας»
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε:
Ο εν λόγω αθλητικός σύλλογος έχει έδρα το νησί μας και με τις δραστηριότητές του προάγει τα
συμφέροντα του τόπου μας.

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

προσφέρει

δημιουργική

απασχόληση για τη νεολαία μας, συμβάλει στην προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού με τη
συγκρότηση αθλητικών τμημάτων, τη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων κ.λ.π. Η οικονομική
υποστήριξη εκ μέρους του Δήμου είναι επιβεβλημένη

προκειμένου να καλύψει πέρα των

λειτουργικών του εξόδων, επιπλέον πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς όφελος του τόπου
μας γι, αυτό προτείνω να αποφασιστεί η επιχορήγησή του με το ποσόν των 3.000,00€ που
έχουμε εγγράψει στον προϋπολογισμό. Το ποσόν αυτό δεν ξεπερνά, κατά τα οριζόμενα, το
ενάμισι τοις εκατό (1,5%) των τακτικών μας εσόδων
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) την αίτηση του Αθλητικoύ Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελαφονήσου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του αθλητικού Συλλόγου του νησιού μας, Α.Π.Ο. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ «Ο
ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με το ποσόν των 3.000,00 ευρώ για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη διοργάνωση
τουρνουά ποδοσφαίρου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αίτησή του.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6734 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 72 /2011
Θέμα 3 Αριθ. Απόφ 73 /2011
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα
οργανώσεων

πανελλήνιας

δράσης,

που

αναπτύσσουν

κοινωνική

και

πολιτιστική

δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους
οικείους Δήμους για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για
το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό
(1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός εάν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους
Δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
Στον ΚΑ 00.6734

του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει πίστωση 3.000,00 ευρώ για

επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.
Από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ελαφονήσου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» λάβαμε το από

/2011

έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
“Σας γνωστοποιούμε ότι προτιθέμεθα να διοργανώσουμε τουρνουά ποδοσφαίρου με παρουσία
τριών ομάδων από τον ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ) που θα
φιλοξενηθούν στην περιοχή μας.
Το συνολικό κόστος του τουρνουά ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει
διανυκτέρευση και σίτιση των ομάδων , έξοδα κίνησης παικτών , ιατρών και διαιτητών.
Παρακαλούμε για την έμπρακτη βοήθειά σας με επιχορήγηση της εκδήλωσης προκειμένου να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας»
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε:

Ο εν λόγω αθλητικός σύλλογος έχει έδρα το νησί μας και με τις δραστηριότητές του προάγει τα
συμφέροντα του τόπου μας.

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

προσφέρει

δημιουργική

απασχόληση για τη νεολαία μας, συμβάλει στην προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού με τη
συγκρότηση αθλητικών τμημάτων, τη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων κ.λ.π. Η οικονομική
υποστήριξη εκ μέρους του Δήμου είναι επιβεβλημένη

προκειμένου να καλύψει πέρα των

λειτουργικών του εξόδων, επιπλέον πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς όφελος του τόπου
μας γι, αυτό προτείνω να αποφασιστεί η επιχορήγησή του με το ποσόν των 3.000,00€ που
έχουμε εγγράψει στον προϋπολογισμό. Το ποσόν αυτό δεν ξεπερνά, κατά τα οριζόμενα, το
ενάμισι τοις εκατό (1,5%) των τακτικών μας εσόδων
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) την αίτηση του Αθλητικoύ Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελαφονήσου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του αθλητικού Συλλόγου του νησιού μας, Α.Π.Ο. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ «Ο
ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με το ποσόν των 3.000,00 ευρώ για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη διοργάνωση
τουρνουά ποδοσφαίρου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αίτησή του.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6734 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 72 /2011
Θέμα 3 Αριθ. Απόφ 73 /2011
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:στον ΚΑ 00.6735 έχουμε εγγράψει 6.000,00 €

για

επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κ.λ.π.
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή
η

παροχή

χρηματικών

επιχορηγήσεων

σε

νομικά

πρόσωπα

δημοσίου

δικαίου,

περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα
οργανώσεων

πανελλήνιας

δράσης,

που

αναπτύσσουν

κοινωνική

και

πολιτιστική

δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους
οικείους Δήμους για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για
το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό
(1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός εάν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους
Δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.
O Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαφονησου με την από 9-11-2011 αίτησή του καλεί το Δήμο να τον
επιχορηγήσει με το ποσό των 4700,00 ευρώ. Συγκεκριμένα αναφέρει:
“Με την παρούσα αιτούμαστε την οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ελαφονήσου

για την διεξαγωγή

κατά την χειμερινή περίοδο

των παρακάτω πολιτιστικών

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σαν σκοπό έχουν να προάγουν το πολιτιστικό επίπεδο
της Ελαφονήσου και να αναβαθμίσουν τις κοινωνικές σχέσεις,
Συγκεκριμένα:
1]Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (φάτνη, πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά) ενδεικτικού
προϋπολογισμού 800 €

2]Δημιουργία και οργάνωση τοπικής θεατρικής και θεατρική παράσταση κατά την χειμερινή
περίοδο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1300 €
3]Διοργάνωση μουσικής- χορευτικής βραδιάς στις 12 Δεκεμβρίου την εορτή του πολιούχου μας
Αγίου Σπυρίδωνα προϋπολογισμού 800 €
4]Υποστηρικτικά τμήματα, μαθησιακής ενίσχυσης διαφόρων ομάδων (αδυνάτων μαθητών,
αλλοδαπών κ.λ.π.) ποσού 1800€”
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση 4.700,00ευρώ για τους λόγους που
αναπτύχθηκαν και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06
2) την αίτηση του συλλόγου με τον προϋπολογισμό των εξόδων
3) το γεγονός ότι τα τακτικά έσοδα της Κοινότητας Ελαφονήσου

του έτους 2010 ήταν

572.379 €
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 4.700 ευρώ προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαφονήσου, με έδρα την
Ελαφόνησο για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή
του.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.700,00

ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00.6735 των εξόδων του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για να δοθεί στον παραπάνω σύλλογο.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 73 /2011 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό 17/14-9-2011 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝ.
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Δήμαρχος

