
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 15 Νοεμβρίου -2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 11α    του μηνός Νοεμβρίου   του έτους 2013  ημέρα Παρασκευή και ώρα

11:00 το  Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,

ύστερα από την με αριθμό   1679/11-11-2013  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:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                            

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   (δικαιολογημένα)

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                               ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ            

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                              ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                        

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                   ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ    

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                   

  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης    και  ζήτησε  από  το  ΔΣ  να   συζητηθεί  εκτός  ημερησίας  διάταξης  το  θέμα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ   «Ο

ΠΟΣΕΙΔΩΝ»    λέγοντας:

Επειδή τελειώνει το οικονομικό έτος και δεν θα προλάβουν να  γίνουν οι απαραίτητες

ενέργειες  για  την  χρηματοδότηση  των   αιτούμενων  με  το  από  12-11-2013  έγγραφο

,δραστηριοτήτων  του   ομίλου  ,  και  εφόσον  θεωρούμε   απαραίτητη  για  την  προαγωγή   των

αθλητικών ιδεωδών, σας καλώ να  εξετάσουμε ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα.

Το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του θέματος αυτού,  προκειμένου να

ολοκληρωθεί  η  επιχορήγηση  του  συλλόγου  κατά  το  τρέχον  οικονομικό  έτος  ούτως  ώστε  να

πραγματοποιηθούν  οι  επί πλέον δραστηριότητες του Αθλητικού Ομίλου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα.

Θέμα :   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  «Ο

ΠΟΣΕΙΔΩΝ»    Αριθ. Απόφ 67/2013

Και ο δήμαρχος είπε:

Από  τον  ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ  ΟΜΙΛΟ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  «Ο  ΠΟΣΕΙΔΩΝ»    έχουμε λάβει

έγγραφο που έχει ως εξής:

« Ο Αθλητικός ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  «Ο  ΠΟΣΕΙΔΩΝ»   χρόνια τώρα προσφέρει

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΡ4-ΩΓΒ



Υπηρεσίες  αθλητισμού  και  πολιτισμού  στο  νησί  μας.  Συσπειρώνει  τη  νεολαία  και  της  προσφέρει  μια  υγιή

απασχόληση. Τα οικονομικά της ομάδας μας μετά βίας επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της (αγώνες σε όλη

τη  Λακωνία,  εξοπλισμός,  διαιτητές  κ.λ.π  )   Για  να  μπορέσει  ο  Όμιλός  μας  να  ανταποκριθεί  σε  επιπλέον

δραστηριότητες  που  θα  συμβάλουν  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  του  αθλητικού  πνεύματος  και  της  συλλογικής

προσπάθειας  με  την  διοργάνωση  αθλητικών  και  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  παίδων  κ.λ.π.  ζητάμε   την

επιχορήγηση και τη στήριξη του ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.  Για τον λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε ότι προτιθέμεθα

να διοργανώσουμε τουρνουά  ποδοσφαίρου παίδων με την συμμετοχή και άλλων τριών ομάδων (ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ –ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ). Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 3.000,00

ευρώ και περιλαμβάνει διανυκτέρευση, φαγητό, και έξοδα κίνησης των ομάδων, διαιτητών ιατρών κ.λ.π.”

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε: Θεωρώ τις δραστηριότητες της ομάδας του νησιού μας πάρα πολύ σημαντικές για

την νεολαία  μας,  και το έργο της  πολύτιμο  ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που οι δράσεις είναι ελάχιστες και ο

«Ποσειδώνας»  δημιουργικό «καταφύγιο» για τα παιδιά μας.

 Ο εν λόγω αθλητικός σύλλογος έχει έδρα το νησί μας   και  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 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 Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου  Ελαφονήσου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• 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 .

• Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6734 των εξόδων του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2013  για το σκοπό αυτό.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.67/2013

  Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 15/15 Οκτ.  2013 που

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ              

                                                          ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ακριβές αντίγραφο   

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΡ4-ΩΓΒ


