
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 63325/20-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  403/2012                                                     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του αθλητικού 

συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» και συµµετοχή του ∆ήµου 

στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 

Ελληνορωµαϊκής Πάλης 

 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 62399/14-12-2012 επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  14-12-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ.,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη 
απόφασης για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» και συµµετοχή του 
∆ήµου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ελληνορωµαϊκής Πάλης» λόγω του 
επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 ******************* 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος, εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 3
ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην λήψη απόφασης για 

επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» και συµµετοχή του ∆ήµου στη 
διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ελληνορωµαϊκής Πάλης. 

 Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 62848/18-12-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σύµφωνα µε: 

• Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• Το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 περί δυνατότητας παροχής χρηµατικής επιχορήγησης σε 

αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου  
• Το  άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 περί αρµοδιοτήτων των ∆ήµων που αφορούν κυρίως 

τους τοµείς της παρ. στ): Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, όπου στο εδαφ. 12 αναφέρεται  
συγκεκριµένα « Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού  και 
διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων». 

• Την υπ’ αριθµ.10 / 11-12-2012 αίτηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ»  µε 
την οποία  ζητείται  η συνδροµή του ∆ήµου Ιλίου στην διοργάνωση του πανελλήνιου 
πρωταθλήµατος ελληνορωµαϊκής πάλης ανδρών και ελευθέρας ανδρών- γυναικών στο 
δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο «Γ. Κακούρης» στις 26 / 01 / 2013  

• Τον επισυναπτόµενο προϋπολογισµό της διοργάνωσης 
•  Το υπ΄αριθµ.3302/18-12-2012 έγγραφο του ∆Η.ΚΕ.ΠΑ. Ιλίου. 
Σας κάνουµε γνωστό ότι στόχος της συνδροµής είναι η συνδιοργάνωση για τη διεξαγωγή του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ελληνικής Πάλης Ανδρών και Γυναικών και η ανάπτυξη και 
προβολή του αθλήµατος της πάλης στην πόλη µας.  

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την επιχορήγηση του αθλητικού 
συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» µε το ποσό των 4000,00 ευρώ.  
Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6734 του         
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» µε το ποσό των 
4.000,00 €, για τη συµµετοχή του στη συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 
Ελληνορωµαϊκής Πάλης, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.  

Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6734 του         
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012. 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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