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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ.6 /2014 πρακτικό της από 15ης Απριλίου 2014 τακτικής  συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : 82  / 2014

Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου <<Ηρακλής  Φιλιατών>>.

  Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 15η 

, του μηνός Απριλίου   του έτους 2014 ημέρα Τρίτη    και ώρα 19 :30 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 4228   /09-
04- 2014 έγγραφης  πρόσκλησης  του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε 
κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι  επί  συνόλου είκοσι  επτά (27)  μελών 
βρέθηκαν   παρόντα  τα  είκοσι  δύο  (22)  μέλη  και  απόντα  τα  πέντε  (05)   και 
συγκεκριμένα:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.  Μπουτάσης Ελευθέριος
3. Φερεντίνος Λάμπρος                         
4.  Τσέκας Νικόλαος  14.   Γκίκας Θωμάς

     5.   Βλάχος Παρασκευάς
     6. Μπάντιος Ελευθέριος
     7. Μάνος Κων/νος
     8.Τσότσης Δημήτριος
    9. Σωτηρίου Παναγιώτης
  10. Μπεράτης Γεώργιος
  11. Στεργίου παναγιώτης
  12. Ρούμπης Γεώργιος
  13. Λένης Φίλιππος  

 15.  Φερεντίνος Μιλτιάδης
 16.   Μποροδήμος Ιωάννης
 17.  Γκίζας  Ιωάννης(  Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ
18.   Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα
19.   Λάγκαρη Ειρήνη
20.   Μποροδήμος Κωνσταντίνος
21.   Τόλης Χριστόφορος
22.   Ρέγκας Λαέρτης
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ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

1. Κωστάρας Σταύρος 

2. Μποροδήμου Γεωργία 

3. Νικολαίδου Ελένη ( Γραμματέας Δ.Σ)

4. Βέττος Ιωάννης

5. Καψάλης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των 

Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Φιλιατών.  Παρόντες  ήταν  οι  κ.κ.  Μάνος  Νικόλαος  Δ.Κ.  Φιλιατών, 

Σταύρου  Χρήστος  Τ.Κ.  Αγίου  Νικολάου,  Σοκόλης  Ευάγγελος  Τ.Κ  Γολά,  Μπότος  Ηλίας  Τ.Κ. 

Κερασοχωρίου,  Στεργίου  Γεώργιος  Τ.Κ.  Κόκκινο  Λιθάρι,  Μπότος  Μάρκος  Τ.Κ.  Κρυονερίου. 

Αναστασίου Σωκράτης Τ.Κ.  Σμέρτου και Νάστος Μηνάς Τ.Κ.  Τρικορύφου.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς. 

Επίσης  στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  κα  Κέσκου  Αθηνά  δημοτική  υπάλληλος  της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Για  την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η  υπάλληλος  του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία .

  Αποχώρησε κ. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα μετά το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Μετά  το  15ο Θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησαν οι  κ.κ.  Λάγκαρη  Ειρήνη  , 

Μποροδήμος Κωνσταντίνος, Τόλης Χριστόφορος και Ρέγκας Λαέρτης.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μάνος Κων/νος δήλωσε κώλυμα στο 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.

  Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 7 του Δ.Κ.Κ.  ,  Ν. 3852/2010 ,  ζήτησε να συζητηθούν  δύο   θέματα  εκτός 

ημερησίας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τα οποία  είναι τα εξής:

  Θέμα 1ο :Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου << Ηρακλής>> Φιλιατών.

  Θέμα 2ο : Αντικατάσταση του Προέδρου της ΝΕΚΕΔΗΦ.

  Τα  θέματα  κρίνονται ως κατεπείγοντα  διότι :α) είναι αναγκαία η επιχορήγηση του 

αθλητικού συλλόγου << Ηρακλής>> Φιλιατών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 

του και διότι  ο Δήμος καθυστέρησε να ανταποκριθεί στο αίτημά του και β) Η υπηρεσία 

έλαβε  το  έγγραφο  για  την  αντικατάσταση  του  Προέδρου  της  ΝΕΚΕΔΗΦ  στις 

13/04/2014  ενώ   η  πρόσκληση   είχε  ήδη   σταλεί  και  είναι  αναγκαία  η  άμεση 

αντικατάστασή του για την ομαλή λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
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   Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά για  τη 

συζήτηση των  ανωτέρω θεμάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , του

Ν. 3852 /2010  , μετά από διαλογική συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι τα 

παραπάνω θέματα  είναι πράγματι κατεπείγοντα,  ομόφωνα αποφασίζει και κρίνει το 

ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα.

   Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο,  ο  οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής:

  Έχοντας υπόψη:  

-  τις διατάξεις  του άρθρου 202 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν 3463/2006  ,με 

απόφαση του  δημοτικού ή κοινοτικού 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 ή της Κοινότητας σε τοπικά παραρτήματα 

οργανώσεων  πανελλήνιας  δράσης  και  αναπτύσσουν  κοινωνική  και  πολιτιστική 

δραστηριότητα καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων 

στους  οικείους  Δήμους  ή  Κοινότητες  για  την  πραγματοποίηση  κοινωνικών  και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- το ότι στην   υπηρεσία του Δήμου Φιλιατών , ο αθλητικός  σύλλογος   «ΗΡΑΚΛΗΣ 

Φιλιατών,  έχει   καταθέσει   αίτημα   με  αριθμ.  15546/18-11-2013   επιχορήγησης 

αθλητικών εκδηλώσεων  και ζητά το ποσό των 4.000,00 ευρώ , για τη διοργάνωση 

αυτών   μεταξύ τμημάτων στίβου και ποδοσφαίρου της περιοχής   ,   προκειμένου να 

καλύψει  μέρος των  οικονομικών του υποχρεώσεων.

  Όμως, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης , τα χρήματα που τους διατίθενται δεν 

επαρκούν , οπότε κρίνεται άκρως απαραίτητη η χρηματοδότηση και ενίσχυση από το 

Δήμο ,προκειμένου να μπορέσει ο σύλλογος να λάβει μέρος στις αθλητικές εκδηλώσεις 

και με τα χρήματα αυτά να καλύψει ένα μέρος των εξόδων των μετακινήσεων και της 

διαμονής των αθλητών που θα συμμετάσχουν σε διασυλλογικά, Πανελλήνια αθλήματα 

και Τουρνουά.

   Για το λόγο αυτό παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο : 

− να εγκρίνει την χρηματική επιχορήγηση   του αθλητικού συλλόγου

<< ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ>>  με το ποσό των 2.000,00 ευρώ ,για την κάλυψη 

μέρους των αθλητικών του εκδηλώσεων    και  
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-  να ψηφίσει τη σχετική πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 00 

-6734.001   προϋπολογισμού  έτους  2014  για  την  Επιχορήγηση  σε  αθλητικούς 

συλλόγους του Δήμου Φιλιατών.

              

  Στην  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να 

αποφασίσουν σχετικά.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπεράτη Γεώργιου , 

την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      -  Εγκρίνει την χρηματική επιχορήγηση   του αθλητικού συλλόγου 

<< ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ>>  με το ποσό των 2.000,00 ευρώ ,για την κάλυψη 

μέρους των αθλητικών του εκδηλώσεων και   

-  Ψηφίζει τη σχετική πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 00 

-6734.001   προϋπολογισμού  έτους  2014  για  την  Επιχορήγηση  σε  αθλητικούς 

συλλόγους του Δήμου Φιλιατών.

              

Επίσης  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  για  κάθε  παραπέρα 

ενέργεια. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν 

μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ
                                                

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές)

           

    ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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