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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ 9-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 9η
του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1683/5-11-2012 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 1ο θέμα:

Θέμα 1ο Αριθ. Απόφ 67/2012
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Ο. «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
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 1-11-2012 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
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“Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελαφονήσου “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” χρόνια τώρα
προσφέρει υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού στο νησί μας, συσπειρώνει τη νεολαία
και της προσφέρει μια υγιή απασχόληση. Τα οικονομικά της ομάδας μετά βίας
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της (αγώνες σε όλη τη Λακωνία, εξοπλισμός,
διαιτησίες κ.λ.π.).
Για να μπορέσει ο Όμιλος μας να ανταποκριθεί σε επιπλέον δραστηριότητες που
θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και της
συλλογικής προσπάθειας, με τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων παίδων κ.λ.π. ζητάμε την επιχορήγηση και τη στήριξη του ΔΗΜΟΥ
Ελαφονήσου.
Σας γνωστοποιούμε ότι προτιθέμεθα να διοργανώσουμε τουρνουά ποδοσφαίρου
με παρουσία τριών ομάδων (Α.Ο. ΖΕΑΣ, Α.Ο. ΧΑΛΚΗΔΩΝ, Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ) 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”
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.
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2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6734
των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για
το σκοπό αυτό.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α.67/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό 14/17-11-2012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης
ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

