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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2012  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

                    Αριθ. Απόφασης 177/2012                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η  

       Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων και  

       λοιπών φορέων του ∆ήµου Σαρωνικού.                                                                                           

 

 

Στα Καλύβια, σήµερα 16
η
 του µηνός Μαΐου, του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο 

δηµοτικό κατάστηµα Σαρωνικού, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10071/11-5-2012 έγγραφη 

πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση  24 και συγκεκριµένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)                      1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 2.ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                           3.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                    

5. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   

6. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                     

8. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ 

10. ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11. Α∆ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

12. ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ. που συζητήθηκε ως 28ο  

13. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                              

14. ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ.  που συζητήθηκε ως 28ο  

15. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    

16. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

17. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16
ου

  θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης 

       18. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ.  που συζητήθηκε ως 28ο 

19. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ.  που συζητήθηκε ως 28ο 

20. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

21. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ. που συζητήθηκε ως 30ο 

22. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

23. ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Ηµ.∆ιατ. που συζητήθηκε ως 28ο 

24. ΣΟΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Πρόεδροι ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων  

1 ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ)               1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΦΩΚΑΙΑΣ)                     

2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)           

3.ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ)  

4. . ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ)    

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόµιµα κληθείς. 

Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δηµοτική υπάλληλο κα ∆έδε Ελένη. 

 

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ1Ξ-Ε0Χ



Γίνεται µνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οφείλεται 

στα προβλήµατα που είχαν οι εισηγητές της υπηρεσίας, σχετικά µε το χρόνο παραµονής τους στην 

συνεδρίαση. Το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή. 

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το ΕΝΑΤΟ θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως  ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓ∆ΟΟ,έδωσε το λόγο στον  κ. Δήμαρχο o 

οποίος ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους έχει γραφτεί πίστωση ποσού 

95.000,00 ευρώ στον Κ.Α 00-6734. με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» 

αναλυόμενη ως εξής: 

• Κ.Α.00-6734.001 Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Οµίλος Καλυβίων (ΠΑΟΚ)  10.000,00 € 

• Κ.Α.00-6734.002 Γυµναστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλυβίων (ΓΑΣΚ)  10.000,00 € 

• Κ.Α.00-6734.003 Αθλητικός Όµιλος Λαγονησίου (ΑΟΛ)  10.000,00 € 

• Κ.Α.00-6734.004 Σκακιστικός Όµιλος ΄΄Γαλάζια Ακτή΄΄ παραλίας Καλυβίων 3.000,00 € 

• Κ.Α.00-6734.005 Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων ∆ήµου Καλυβίων«Ο ΝΕΑΡΧΟΣ»  

1.000,00 € 

• Κ.Α.00-6734.006 Α.Ο. Σαρωνικός Αναβύσσου 10.000,00€ 

• Κ.Α.00-6734.007 Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ Αναβύσσου 10.000,00€ 

• Κ.Α.00-6734.008 Απόλλωνας Αναβύσσου 1.500,00€ 

• Κ.Α.00-6734.009 Ναυταθλητικός Όµιλος Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου 1.500,00€ 

• Κ.Α.00-6734.010 Ναυταθλητικός Όµιλος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου 1.500,00€ 

• Κ.Α.00-6734.011 Α.Π.Σ. ΠΡΩΤΕΥΣ Παλαιάς Φώκαιας 10.000,00€ 

• Κ.Α.00-6734.012 Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Παλ. Φώκαιας «Ο Πυθέας» 1.500,00€ 

• Κ.Α.00-6734.013 Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος  Σαρωνίδας 10.000,00€ 

• Κ.Α.00-6734.014 Αθλητικός Όµιλος Κουβαρά 10.000,00€ 

• Κ.Α.00-6734.015 Ναυτικού Οµίλου Λαγονησίου 5.000,00€ 

 

 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 29.000,00 στον ΚΑ00-6735. µε 

τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» ως εξής: 

• Κ.Α. 00-6735.002 Χορωδία Καλυβίων 3.000,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.003 Πολιτιστικός Σύλλογος Όµιλος Θυµαρίου «Αίολος» Παλ. Φώκαιας  2.000,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.004 Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Η Αγία Ειρήνη» Παλ. 

Φώκαιας 3.000,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.005 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας 5.000,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.006 Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβύσσου (Σύλλογος Μικρασιατών 

Αναβύσσου και Ευρύτερης Περιοχής ) 1.500,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.007 Χορευτικός Λαογραφικός Όµιλος Αναβύσσου 1.500,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.008 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Κουβαρά «Η Πρόοδος» 

10.000,00 € 

• Κ.Α. 00-6735.009 Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός σύλλογος Κηπουπόλεως οικισµού ΑΤΕ 

Παλ. Φώκαιας η «∆ήµητρα» 1.500,00 € 

• ΚΑ.00-6735.010 «Φίλοι του ΚΑΠΗ Π. Φώκαιας «Ο Αγ. Γεώργιος» 1.500,00€ 

Τέλος ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι  οι  παραπάνω σύλλογοι και σωµατεία  έχουν έδρα το ∆ήµο µας 

και αναπτύσσουν αξιόλογη δράση στον αθλητικό και πολιτιστικό τοµέα και λόγω των οικονοµικών 

δυσκολιών που αντιµετωπίζουν το ∆.Σ θα πρέπει να καθορίσει το ύψος της επιχορήγησης για κάθε 

σύλλογο και να ψηφίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.  

 

Στην συνέχεια η κα πρόεδρος ανέφερε ότι  έχουν αιτηθεί επιχορήγηση δύο επιπλέον πολιτιστικοί 

σύλλογοι: 

Ο Εξωραϊστικός  και Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Ολύµπου Λαγονησίου  και ο Εξωραϊστικός  και 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Λυκουρίζα- Λαγονησίου» να επιχορηγηθούν µε 2.500,00€ ο κάθε ένας. 

Επίσης οι παρακάτω Σύλλογοι  έχουν αιτηθεί για µεγαλύτερη  επιχορήγηση:  

-Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Η Αγία Ειρήνη» Παλ. Φώκαιας µε 5.000,00€ αντί για 

3.000,00€ 

- Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβύσσου µε 5.000,00€ αντί για  1.500,00 € 

- Χορευτικός Λαογραφικός Όµιλος Αναβύσσου  µε 5.000,00 € αντί για 1.500,00 € 
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Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαρρής Σοφοκλής και πρότεινε να 

επιχορηγηθεί επίσης ο σύλλογος «Φίλοι του ΚΑΠΗ Π. Φώκαιας «Ο Αγ. Γεώργιος» µε το ποσό των 

3.000,00€ αντί µε 1.500,00€. 

Στη συνέχεια το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λιοδακάκης ∆ηµήτριος ο οποίος πρότεινε να 

επιχορηγηθεί και Ένωση Κρητών Σαρωνικού  « Ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ποσό 

των 1.000,00 ευρώ, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η επικεφαλής της µείζονος πλειοψηφίας, κα Χριστοφάκη Χριστίνα η 

οποία ανέφερε ότι θα πρέπει να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή προκειµένου να εξετάσει η 

δυναµικότητα κάθε συλλόγου και να εισηγηθεί στο δηµοτικό συµβούλιο τις επιχορηγήσεις, ως 

µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου ο οποίος πρότεινε 

να ψηφιστούν οι επιχορηγήσεις ανα δηµοτική κοινότητα και στην συνέχεια να µοιραστούν στους 

συλλόγους από το Συµβούλιο της κάθε κοινότητας διότι σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν καλύτερα τη 

δυναµικότητα και τις ανάγκες του κάθε συλλόγου, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής παράταξης της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Μπιθυµήτρης 

Γεώργιος ο οποίος δήλωσε ότι τα ποσά τον επιχορηγήσεων είναι πάρα πολύ µικρά και δήλωσε 

ΠΑΡΩΝ, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

Στη  συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπούκης Κων/νος ο οποίος ανέφερε ότι θα 

πρέπει άµεσα να επιχορηγηθούν οι Αθλητικοί σύλλογοι, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

 

Τέλος η κα πρόεδρος ανέφερε ότι οι  πολιτιστικοί σύλλογοι που δεν συµπεριλαµβάνονταν στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου καθώς και τα επιπλέον ποσά από αυτά που προβλέπονται στον 

Προϋπολογισµό θα δοθούν στους συλλόγους όταν µπορούν να συµπεριληφθούν στον 

Προϋπολογισµό µε αναµόρφωση, και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) του αρ. 202 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) τα υποβληθέντα αιτήματα 

από τα Σωματεία, όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, το ∆ήµαρχο όπως ειδικότερα αναφέρεται στα 

µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

Α.    Εγκρίνει προαιρετικές επιχορηγήσεις ως εξής: 

• 10.000 ευρώ προς τον Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Οµίλος Καλυβίων (ΠΑΟΚ)   

• 10.000 ευρώ προς τον Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο Καλυβίων (ΓΑΣΚ)   

• 10.000 ευρώ προς τον Αθλητικό Όµιλο Λαγονησίου (ΑΟΛ)   

• 3.000 ευρώ προς τον Σκακιστικό Όμιλο ΄΄Γαλάζια Ακτή΄΄ παραλίας Καλυβίων 

• 1.000 ευρώ προς τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων ∆ήµου Καλυβίων «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ» 

• 10.000 ευρώ Α.Ο. Σαρωνικός Αναβύσσου  

• 10.000 ευρώ Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ Αναβύσσου  

• 1.500 ευρώ  Απόλλωνας Αναβύσσου  

• 1.500 ευρώ Ναυταθλητικός Όµιλος Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου  

• 1.500 ευρώ Ναυταθλητικός Όµιλος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου  

• 10.000 ευρώ Α.Π.Σ. ΠΡΩΤΕΥΣ Παλαιάς Φώκαιας  

• 1.500 ευρώ Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Παλ. Φώκαιας «Ο Πυθέας»  

• 10.000 ευρώ Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος  Σαρωνίδας  

• 10.000 ευρώ Αθλητικός Όµιλος Κουβαρά  

• 5.000 ευρώ Ναυτικός Όµιλος Λαγονησίου 

• 3.000 ευρώ Χορωδία Καλυβίων  
• 2.000ευρώ Πολιτιστικός Σύλλογος Όµιλος Θυµαρίου «Αίολος» Παλ. Φώκαιας   
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• 3.000 ευρώ Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Η Αγία Ειρήνη» Παλ. Φώκαιας  

• 5.000 ευρώ Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας  

• 1.500 ευρώ Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβύσσου (Σύλλογος Μικρασιατών Αναβύσσου & 

Ευρύτερης Περιοχής) 

• 1.500 ευρώ Χορευτικός Λαογραφικός Όµιλος Αναβύσσου  

• 10.000 ευρώ Εκπολιτιστικός Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Κουβαρά «Η Πρόοδος»  

• 1.500 ευρώ Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός σύλλογος Κηπουπόλεως οικισµού ΑΤΕ Παλ. 

Φώκαιας η «∆ήµητρα»  

• 1.500 ευρώ «Φίλοι του ΚΑΠΗ Π. Φώκαιας «Ο Αγ. Γεώργιος» 
 

 

Β. Ψηφίζει διαθέτει πιστώσεις ως εξής: 

 

1. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.001 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Οµίλου Καλυβίων (ΠΑΟΚ).   

2. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.002 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Γυµναστικού Αθλητικό Σύλλογο Καλυβίων (ΓΑΣΚ)  

3. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.003 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Αθλητικού 

Οµίλου Λαγονησίου (ΑΟΛ)   

4.  Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.004 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Σκακιστικού 

Ομίλου ΄΄Γαλάζια Ακτή΄΄ παραλίας Καλυβίων 

5. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.005 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Συλλόγου 

Ερασιτεχνών Αλιέων  Δήμου Καλυβίων «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ»   

6. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.006 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Α.Ο. 

Σαρωνικός Αναβύσσου 

7. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.007 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Α.Ε.Σ.Α.Φ. 

ΚΟΥΡΟΣ Αναβύσσου 

8. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.008 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Απόλλωνα 

Αναβύσσου 

9. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.009 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 
Ναυταθλητικού Ομίλου Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου. 

10. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.010 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 
Ναυταθλητικού Ομίλου Αγ. Νικολάου Αναβύσσου. 

11. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.011 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Α.Π.Σ. 

ΠΡΩΤΕΥΣ Παλαιάς Φώκαιας. 

12. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.012 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Ναυτικού 

Αθλητικού Ομίλου  Παλ. Φώκαιας «Ο Πυθέας» 

13. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.013 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Ναυτικού 

Αθλητικού  Ομίλου  Σαρωνίδας 

14. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.014 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Αθλητικού 

Ομίλου Κουβαρά 
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15. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6734.015 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Ναυτικού 

Ομίλου Λαγονησίου. 

16. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.002 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση της Χορωδίας 

Καλυβίων. 

17. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.003 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Όµιλος Θυµαρίου «Αίολος» Παλ. Φώκαιας  

18.  Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.004 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Η Αγία Ειρήνη» Παλ. Φώκαιας. 

19. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.005 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας. 

20. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.006 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 

Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου (Σύλλογος Μικρασιατών Αναβύσσου & Ευρύτερης 

Περιοχής) 

21. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.007 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Χορευτικού 

Λαογραφικού Οµίλου Αναβύσσου. 

22. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.008 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Κουβαρά «Η Πρόοδος»  

23. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.009 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του Πολιτιστικού 

– Εξωραϊστικού συλλόγου Κηπουπόλεως οικισμού ΑΤΕ Παλ. Φώκαιας η «Δήμητρα» 

24. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.010 του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 για την προαιρετική επιχορήγηση του συλλόγου 

«Φίλοι του ΚΑΠΗ Π. Φώκαιας «Ο Αγ. Γεώργιος» 

 

Γ. Οι  πολιτιστικοί σύλλογοι που δεν συµπεριλαµβάνονταν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου καθώς 

και τα επιπλέον ποσά από αυτά που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό να δοθούν στους 

συλλόγους όταν µπορούν να συµπεριληφθούν στον Προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 

 

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Χριστοφάκη Χριστίνας, Γκέραλη Σάββα, 

Βολάκου Νικόλαου, Τσιακάλου Αναστασίας,Μπούτση Βασίλειου οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση 

της κας Χριστοφάκη. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Περπερίδου ∆ιονυσία και Σόφος ∆ηµήτριος, 

Μπιθυµήτρης Γεώργιος δήλωσαν ΠΑΡΩΝ. 

Επίσης µειοψήφησε ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου κ. Χαρίτος Εµµανουήλ ο 

οποίος ψήφισε την πρότασή του. 

Γίνεται µνεία ότι ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά ψήφισε τις επιχορηγήσεις µε την 

προϋπόθεση να συµπεριληφθεί σε αυτές, ο Φιλοθηραµατικός Σύλλογος Κουβαρά. 

Γίνεται µνεία ότι δεν συµµετείχαν στη συζήτηση του θέµατος διότι δεν παραβρίσκονται στην 

αίθουσα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.  Γκίνης Σταµάτης, Πέγκας Ανδρέας και Αδάµης Μιχάλης 

καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων κ. Κολαξής Γεράσιµος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 177/2012 

 

 

  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                     

   ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩ ΛΗΣ                                                    

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                 ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                      

                                                                                                     Α∆ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

                                                                                               ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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                                                                                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

                                                                          ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

                                                                                       ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                                                  ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                                                                       ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

                                                                                                    ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

                                                                                           ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

                                                                                                ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΟΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                  ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
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