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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 294/2011

«Πεξί επηρνξεγήζεωο αζιεηηθώλ πιιόγωλ θαη ωκαηείωλ».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε θαη
ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 17/23-09-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ηα είθνζη () δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Σζάθνο Κσλ/λνο (Α.Γ.. 211/2011)
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Λχξαο Υαξάιακπνο
9.
Μαξνχζεο Υξάιακπνο
10. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Υξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. νπξιάο Ισάλλεο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
16. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
17. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
18. Μηραιφπνπινο Μηραήι
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
20. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
21. Σζάθνο Πέηξνο
22. Υαξακήο Αληψληνο
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο
24. Μέληεο Γεψξγηνο
25. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Μπίιηαο
Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Κνπξθνχιεο
Υαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο, Μαθξήο Θεφδσξνο Σ.Κ. Αζσπνχ, Σξηπφληηθαο Γεψξγηνο Σ.Κ.
Βειαληδίσλ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Γξίβαο Δκκαλνπήι Σ.Κ. Κνππίσλ, Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ,
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, σηήξαιεο Παξαζθεπάο Σ.Κ. Μεζνρσξίνπ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
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Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ,
Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο
Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ι. ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
χκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114), νξίδεηαη φηη:
«1. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ
επηρνξεγήζεσλ (…), ζε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, (…) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Η απφθαζε ιακβάλεηαη εθφζνλ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ
νηθείν πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζθνπφ απηφλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα
θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ. (...)». Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ζπλάγεηαη φηη γηα
λα είλαη επηηξεπηή ε σο άλσ ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε, πξέπεη ν απνδέθηεο απηήο λα ζπγθαηαιέγεηαη
ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελνπο ζηηο δηαηάμεηο απηέο θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
είλαη θαη ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο δειαδή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ επηδίσμε
αζιεηηθνχ ζθνπνχ θαη έρνπλ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηεξνχκελν
ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπο εηδηθφ δεκφζην βηβιίν (άξζξα 61, 78 εδ. α΄ θαη 83 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα). Δπηπιένλ, ην ζσκαηείν πξέπεη λα έρεη ηελ έδξα ηνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
Γήκνπ πνπ παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη εγγξαθεί ζην δεκνηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ (1,5%) εθαηνζηφ ησλ ηαθηηθψλ
εζφδσλ ηνπ. Δμάιινπ, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξέπεη
ην ζσκαηείν λα ππνβάιεη πξνο απηφ αίηεζε, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο
εθδειψζεηο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε,
θαη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. Η ηήξεζε ηεο
ηειεπηαίαο πξνυπφζεζεο επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ σο άλσ
Κψδηθα, ν λνκνζέηεο επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηελ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα δηάζεζε ηνπ δεκνζίνπ
ρξήκαηνο θαη ζπλεπψο, ην αξκφδην γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ
δηθαζηήξην πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηνλ
έιεγρν ηεο ππέξβαζεο ή κε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο αζθνχκελεο δηαθξηηηθήο
εμνπζίαο.
Οη Αζιεηηθνί χιινγνη ηνπ Γήκνπ θαηέζεζαλ ζρεηηθέο αηηήζεηο, κε ηηο νπνίεο αηηνχληαη
επηρνξήγεζε γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ.
Γλσξίδνληαο ηηο κέρξη ηψξα δξαζηεξηφηεηεο ησλ πιιφγσλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ζθνπνί
ηνπο, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ε ζχκκεηξε θαη αξκνληθή
αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ δπλάκεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπο, ε δεκηνπξγία
εζηθψλ θαη ηζρπξψλ ραξαθηήξσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο Γπκλαζηηθήο, ηνπ Αζιεηηζκνχ, ηνπ
Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ, ε δεκηνπξγία αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο, ε αλάπηπμε θαη
πξναγσγή ηεο αζιεηηθήο ηδέαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ελ γέλεη ζπκπαξάζηαζε ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ
επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο θαη επγεληθή άκηιια γηα δεκηνπξγία, κάζεζε θαη
άζιεζε.
Δπηβάιιεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ν Γήκνο ζηελ επίηεπμε θαη επηηπρία ησλ ζθνπψλ απηψλ.
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ΚΑ 00-6734.001 «Δπηρνξεγήζεηο ζε Αζιεηηθνχο
πιιφγνπο θαη σκαηεία» ππάξρεη γξακκέλε πίζησζε 20.000,00 €. Λφγσ ηνπ φηη φκσο ην πνζφ γηα
ηελ επηρνξήγεζε φισλ ησλ πιιφγσλ ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζηηο 24.070,00 € θαη ε ππάξρνπζα
πίζησζε ησλ 20.000,00 € δελ επαξθεί, εηζεγνχκαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
ηξέρνληνο έηνπο θαη θαηαλνκή επηρνξήγεζεο ζηνπο Αζιεηηθνχο πιιφγνπο ηνπ Γήκνπ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155, 161 & 202 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη
ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ απφ 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ απφ
19/09/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αλακνξθψλεη ην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 2011, σο εμήο:
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 Απφ ηνλ ΚΑ 00-6735.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία»
χςνπο 43.000,00 € κεηαθέξεη πνζφ 4.070,00 € θαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνχ, γξάθεη φκνηα
πίζησζε ζηνλ ΚΑ 00-6734.001 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη
ζσκαηεία», ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 24.070,00 €. Η πίζησζε πνπ
κεηαθέξεηαη, πιενλάδεη ζηνλ επηκέξνπο ΚΑ 00-6735.001
Β. Φεθίδεη ηελ αλσηέξσ πίζησζε 24.070,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6734.001 κε ηίηιν
«Δπηρνξήγεζε ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία».
Γ. Παξέρεη επηρνξήγεζε ζηνπο πην θάησ Αζιεηηθνχο πιιφγνπο θαη σκαηεία, κε έδξα ην Γήκν
Μνλεκβαζηάο, κε ηα αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά θαη γηα ηηο θάησζη δξαζηεξηφηεηεο:
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟ
ΜΟΛΑΪΚΟ (Α)
Γηνξγάλσζε πνδνζθαηξηθνχ ηνπξλνπά πξνπαίδσλ-ηδνχληνξ, απφ ηηο
16-418 Γεθεκβξίνπ ζην δεκνηηθφ ζηάδην Μνλεκβαζηάο:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία) 1.000,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
1.000,00 €
Κχπειια-κεηάιιηα
300,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
2.300,00

Α.Π.Ο.Δ.Λ. (Α)
Γηήκεξν αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπξλνπά 3ρ3 θαιαζνζθαίξηζεο θαη
πεηνζθαίξηζεο κε ηε ζπκκεηνρή ζσκαηείσλ απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο
Διιάδαο, απφ 28-30 Γεθεκβξίνπ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
800,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
800,00 €
Κχπειια-κεηάιιηα
400,00 €
Ηρεηηθή θάιπςε
300,00 €

2.300,00

ΔΘΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ (Α)
Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ ζην Γήκν κε ηε ζπκκεηνρή ηξηψλ
(3) αζελατθψλ νκάδσλ Α.Ο. Υαιθεδψλαο, Παληψλην Κεξαηζηλίνπ &
Πεξακατθφο, ζηηο 26 & 27 Ννεκβξίνπ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία) 1.000,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
1.000,00 €
Ακνηβή δηαηηεηψλ-ηαηξψλ
100,00 €
Πξνζθιήζεηο-αθίζεο
200,00 €

2.300,00

ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΤΚΔΑ (Α)
Γηνξγάλσζε
ηνπξλνπά
πνδνζθαίξνπ
2-4
πξνζθεθιεκέλεο νκάδεο απφ φιε ηελ Πεινπφλλεζν:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
700,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
800,00 €
Κχπειια-κεηάιιηα
300,00 €

1.800,00

Ννεκβξίνπ

κε

ΒΟΙΑ ΝΔΑΠΟΛΗ (Β)
Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 12-13 Ννεκβξίνπ ζηηο θαηεγνξίεο
παίδσλ θαη αλδξψλ κε ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ απφ ην Ννκφ ζηελ
θαηεγνξία παίδσλ θαη ηνπ Α.Ο. Υαιθεδφλαο, Παλησλίνπ θαη Αηξφκεηνπ
Αζελψλ ζηελ θαηεγνξία αλδξψλ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
1.000,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
800,00 €

1.800,00

ΓΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ
Πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξνπ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 28-30 Οθησβξίνπ
κε ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ φιεο ηεο Λαθσλίαο:
Παξάζεζε γεχκαηνο
1.357,00 €

1.357,00

Α.Ο. ΑΓΓΔΛΩΝΑ
Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ ζην δεκνηηθφ ζηάδην πθέαο ζηηο
12-14 Ννεκβξίνπ:

1.357,00

3

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΚ9-ΖΣ7
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
Έμνδα θαγεηνχ

857,00 €
500,00 €

ΚΑΣΡΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ (ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ)
Γηνξγάλσζε Μίλη ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 25-27 Ννεκβξίνπ ζηε
Μνλεκβάζηα:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
900,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
457,00 €

1.357,00

ΚΑΣΡΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ (ΜΠΑΚΔΣ)
Σνπξλνπά κπάζθεη ηκεκάησλ mini θαη παηδηθνχ ζηηο 27-29 Γεθεκβξίνπ,
κε ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ:
Έμνδα δηακνλήο:
1.357,00 €

1.357,00

Α.Ο. ΔΛΙΚΑ
Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ κε ηε ζπκκεηνρή 2 αζελατθψλ
νκάδσλ Α.Δ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ & ΑΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, ζηηο 3-4 Γεθεκβξίνπ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
500,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
857,00 €

1.357,00

ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΝΔΑΠΟΛΔΩ
Γηνξγάλσζε δηεκεξίδαο 26-27 Ννεκβξίνπ, κε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ
γηα κηθξά παηδηά θαη ζεκηλάξηα γηα πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο απφ
αλζξψπνπο ηνπ ρψξνπ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
500,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
700,00 €
Πξνζθιήζεηο-αθίζεο
157,00 €

1.357,00

ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΩΠΟΤ
Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ παίδσλ ζηηο 29-30 Γεθεκβξίνπ:
Έμνδα γεχκαηνο
1.357,00 €

1.357,00

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΑΙΑ
ΒΙΑΝΓΙΝΗ
Γηνξγάλσζε δηαζπιινγηθψλ αγψλσλ ηζηηνπινΐαο optimist 4-6
Ννεκβξίνπ κε ζπκκεηνρή αζιεηψλ θαη νκίισλ απφ ηε Νφηηα
Πεινπφλλεζν:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
500,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
700,00 €
Μεηάιιηα-θχπειια
157,00 €

1.357,00

ΝΑΤΣΙΚΟ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
Γηνξγάλσζε δηαζπιινγηθψλ αγψλσλ ηζηηνπινΐαο optimist 18-20
Ννεκβξίνπ κε ζπκκεηνρή αζιεηψλ θαη νκίισλ απφ ηε Νφηηα
Πεινπφλλεζν:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
650,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
550,00 €
Μεηάιιηα-θχπειια
157,00 €

1.357,00

ΝΑΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΙΩΝ
Γηνξγάλσζε αγψλσλ γηα ζθάθε optimist 2-4 Γεθεκβξίνπ κε ηε
ζπκκεηνρή αζιεηψλ θαη νκίισλ ηεο Πεινπνλλήζνπ:
Έμνδα θηινμελίαο (μελνδνρεία)
570,00 €
Έμνδα θαγεηνχ
650,00 €
Μεηάιιηα-θχπειια
137,00 €

1.357,00

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΩΝ

24.070,00
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ΑΔΑ: 45ΒΔΩΚ9-ΖΣ7
Γ. Σν ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη γξαθηεί ζην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο
έηνπο, έρεη ππνινγηζζεί θαη δελ ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ ηαθηηθψλ
εζφδσλ απηνχ, ελψ κέρξη ηψξα δελ δνζεί παξφκνηα επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 294/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Μνιάνη 10-10-2011
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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