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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 22η /2012 πρακτικό της από 21ης Νοεµβρίου 2012 τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αριθµός απόφασης :

186/ 2012

Περίληψη: Επιχορήγηση
Φιλιατών.

Εκδηλώσεων

Αθλητικών

Σωµατείων

∆ήµου

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα
την 21η , του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
16823/14-11-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.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 τέσσερα (23) µέλη και απόντα τα τρία (4) και
συγκεκριµένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ.
Μπουτάσης Ελευθέριος
Κωστάρας Σταύρος
Φερεντίνος Λάµπρος
Τσέκας Νικόλαος
Βλάχος Παρασκευάς
Μποροδήµου Γεωργία
Μπάντιος Ελευθέριος
Στεργίου Παναγιώτης
Μάνος Κων/νος
Νικολαϊδου Ελένη
Τσότσης ∆ηµήτριος

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.)
Σωτηρίου Παναγιώτης
Ρούµπης Γεώργιος
Λένης Φίλιππος
Γκίκας Θωµάς
Φερεντίνος Μιλτιάδης
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Καψάλης ∆ηµήτριος
Μποροδήµος Κων/νος
Τόλης Χριστόφορος
Ρέγκας Λαέρτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
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1.
2.
3.
4.

∆άλλας Γεώργιος
Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος ∆.Σ.)
Μποροδήµος Ιωάννης
Λάγκαρη Ειρήνη

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ.
Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος,
Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς,
Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσµάς,
Γκόγκος Αλέξανδρος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας
Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο
κρίθηκε επείγον λόγω προθεσµίας και είναι:
«Γνωµοδότηση επί αιτήµατος εκµίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρ της εταιρείας
Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ στη θέση Ακρωτήρι Παγανιάς
Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας ».
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Η δηµοτική πολιτική των τελευταίων ετών απέναντι στους Αθλητικούς Συλλόγους
του ∆ήµου µας αποτελούσε πάντα ένα πολυσύνθετο ζήτηµα, η προσέγγιση του
οποίου δικαιολογηµένα ή όχι άφησε διάφορες «σκιές» και πολλά αναπάντητα
ερωτήµατα, Στην εικόνα αυτή ίσως συνέβαλε και η γενικότερη λειτουργία των
αθλητικών φορέων του ∆ήµου
µας που πιστεύω ότι και σε αυτό θα
συµφωνήσουµε, δεν ήταν υποδειγµατική, αδικώντας πολλές φορές το σηµαντικό
κοινωνικό τους έργο στον κρίσιµο τοµέα νεολαίας και καλύπτοντας παράλληλα
µεγάλα κενά της πολιτικής κρατικών φορέων.
Είναι βέβαια γεγονός ότι οι Αθλητικού Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο
µας τυγχάνουν διαχρονικά µια γενικής υποστήριξης µε τη διάθεση των δηµοτικών
εγκαταστάσεων, τη χορήγηση εξοπλισµού προπονήσεων, την κάλυψη διαφόρων
αναγκών µετακίνησης κ.λ.π η οποία ήταν πάντα αποσπασµατική και επαφίετο
γενικότερα στην ευαισθησία, την κατανόηση ή τη διάθεση των αιρετών ή στις
προσωπικές επαφές σχέσεις και προσπάθειες µελών των ∆ Σ των αθλητικών
φορέων.
∆εδοµένης µάλιστα της δυσκολίας που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος για την ανάπτυξη
προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού από τα οποία θα ωφεληθούν µικροί και µεγάλοι
συµπολίτες µας, η συνεργασία µε τους αθλητικούς φορείς δείχνει να είναι
µονόδροµος.
∆ιαπιστώνοντας λοιπόν τα ανωτέρω ενεργήσαµε µε σκοπό να προσδιορίσουµε τον
τρόπο µε τον οποίο θα συνεργάζονται αθλητικοί φορείς και ∆ήµος.
Ορίσαµε λοιπόν ως προαπαιτούµενο για να διαθέσει ο ∆ήµος χρήµατα σε
φορείς να υπάρχουν µια σειρά από προϋποθέσεις που να εξασφαλίζουν ότι
τα χρήµατα αυτά θα πιάσουν τόπο και θα αποφέρουν το κοινωνικό όφελος
για το οποίο διατίθενται.
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Καλέσαµε λοιπόν τα αθλητικά σωµατεία του ∆ήµου µας να υποβάλλουν φάκελο µε
τα πλήρη στοιχεία τους και συγκεκριµένα:
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη ∆.Σ.
Πρακτικό ∆Σ περί συγκροτήσεως σε σώµα.
Απόφαση του ∆Σ που να αναφέρει ρητά ποια είναι τα άτοµα που
εξουσιοδοτούνται να επικοινωνούν µε το ∆ήµο.
Καταστατικό του Σωµατείου
Λειτουργούντα τµήµατα και περιληπτική παρουσίαση αυτών
Καταστάσεις µε τον πραγµατικό αριθµό αθλητών και προπονητών κάθε
τµήµατος
Προϋπολογισµό του 20120 2013 και τελευταίο απολογισµό
Σχετικό αίτηµα επιχορήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, φάκελο υπέβαλαν οι εξής αθλητικοί σύλλογοι:
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ 2006
Βάσει της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων, που υπέβαλαν οι σύλλογοι, αλλά
και ορισµένων ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του καθ’ ενός εξ’
αυτών και δεδοµένης της οικονοµικής δυνατότητας που έχει αυτή τη στιγµή ο
∆ήµος Φιλιατών, διαµορφώνεται η παρακάτω πρόταση που αφορά στη διάθεση
8.000 € (οχτώ χιλιάδες ευρώ) στα αθλητικά σωµατεία του ∆ήµου µας ως εξής:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α.Σ.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
2.000
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
4.000
ΗΡΑΚΛΗΣ 2006
2.000
ΣΥΝΟΛΟ
8.000
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Στεργίου
Παναγιώτη την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων ως κάτωθι:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α.Σ.
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ 2006
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2.000
4.000
2.000
8.000

Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)
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Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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