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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 340

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: «Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων , Πολιτιστικών Συλλόγων και
Κοινωνικών φορέων». (Κ.Α 00.6734 , 00.6735.02 και 00.6733 του οικονομικού
έτους 2011)
Στη Ζάκυνθο, σήμερα 20η του μηνός Iουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του
Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29695/12-7-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεώργιου Αρμένη η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Ο Δήμαρχος κ. Στυλιανός Μποζίκης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση .
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Αρμένης
2. Κολύρης Παναγιώτης
3. Παναγιώτης Αβράμης
4. Σπυρίδων Βούτος
5. Διονύσιος Τουρκάκης
6.Διονύσιος Λαδικός
7.Ανδρέας Ξένος
8.Στέφανος Στρούζας
9.Νικόλαος Ακτύπης
10.Διονύσιος Μουζάκης
11.Τιμόθεος Ζώντος
12.Σαμπίνα Χαϊκάλη –Γκλατς
13.Διονύσιος Κυβετός
14.Αγγελική Πέττα
15. Δημήτριος Λογοθέτης
16. Ευστάθιος Βαρβαρίγος
17. Διονύσιος Κοντονής
18. Παναγιώτης Βυθούλκας
19. Αρετή Νικολαίς Βυθούλκα
20. Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς
21. Δημήτριος Βαρβαρίγος
22. Διονυσία Πυριόχου
23. Αναστάσιος Αντίοχος
24.Κωνσταντίνος Κόκκορης
25. Αναστάσιος Μαρίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Φεραδούρος
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26. Διονύσιος Στραβοπόδης
27. Ιωάννης Ταβουλάρης
28. Διονύσιος Μαρίνος
29. Διονύσιος Κομιώτης
30. Ευστάθιος Μαρής – Κοντοσταυλάκης
31. Γεώργιος Κωνσταντίνου
32. Σπυρίδων Φαραός
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το 9ο θέμα ημερησίας διατάξεως:
«Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων , Πολιτιστικών Συλλόγων
και
Κοινωνικών φορέων». (Κ.Α 00.6734, 00.6735.02 και 00.6733 του οικονομικού
έτους 2011) και παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί σχετικά.
Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε το λόγο αναφέρει: Είναι γνωστό ότι οι καιροί και η
οικονομική συγκυρία δεν ευνοούν τέτοιες δραστηριότητες. Είναι πολύ πιθανόν οι
προτάσεις που θα κάνω στην πορεία να μην έχουν αντίκρισμα και να μην
υλοποιηθούν σε ένα μεγάλο κομμάτι τους.
Είχαμε δύο επιλογές να μην δώσουμε ούτε ένα ευρώ σε κανένα φορέα και σε καμιά
ομάδα όμως επιλέξαμε να καθορίσουμε τα ποσά που θα δώσουμε σε όλους αυτούς
τους φορείς που πραγματικά συμβάλουν στην κοινωνικό πολιτιστική ανάπτυξη της
Ζακύνθου με την επιφύλαξη της οικονομικής αυτάρκειας του Δήμου μας.
Προτείνω να δοθούν τα κάτωθι ποσά στις ποδοσφαιρικές ομάδες και στους άλλους
αθλητικούς οργανισμούς:
- Για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος ο οποίος παίζει στην ΄Γ Εθνική κατηγορία προτείνεται
το ποσό των 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ευρώ.
- Για τις ομάδες Α.Ο Τσιλιβί και Α.Ο Μαχαιράδο προτείνεται το ποσό των
7.000 (επτά χιλιάδων) ευρώ.
- Για τις ομάδες της Ά κατηγορίας προτείνεται το ποσό των 2.500 (δυόμισι
χιλιάδων) ευρώ.
- Για τις ομάδες της ΄Β κατηγορίας προτείνεται το ποσό των 1.500 (χιλίων
πεντακοσίων ) ευρώ.
- Για την ομάδα της ΑΓΕΖ προτείνεται το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων)
ευρώ.
- Για την ομάδα της ΖΑΟ προτείνεται το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων)
ευρώ.
- Για την ομάδα της ΑΝΟΖ προτείνεται το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων)
ευρώ.
Σχετικά με τα σωματεία που δεν είναι ενεργά ή οι δραστηριότητες τους είναι λίγες ή
ελάχιστες και δεν δικαιολογείται η χρηματοδότηση τους από τον Δήμο προτείνω
εμείς να τους δώσουμε το ερέθισμα να γίνουν ενεργοί.
Επίσης προτείνω να χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες τα Σωματεία, σε αυτά που έχουν
πολύ έντονη πολιτιστική δράση και είναι κοινά αναγνωρισμένα και σε αυτά που οι
δραστηριότητες τους υπολείπονται των προηγουμένων.
Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανήκουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι –Σωματεία Σαρακινάδο,
Σκουλικάδο, Λιθακιά, Υακίνθη, Πλατύφορος , Κινηματογραφική Λέσχη, Βουγιάτου
Μαριές.
΄Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι –
Σωματεία (Ύρια, Δερματούσα , Άγιος Λέοντας , Καταστάρι, Λαγκαδάκια, Κερί,
Γαϊτάνι, Γερακαρία, , Παντοκράτορας και άλλα πολιτιστικά σωματεία του νησιού μας
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αφού πληρούν τις προϋποθέσεις (Καταστατικό Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)
κ.τ.λ. .
Για τους μεν πρώτους Πολιτιστικούς Συλλόγους - Σωματεία προτείνω το ποσό της
επιχορήγησης των 3.000 (τριών χιλιάδων) € και για την δεύτερη κατηγορία προτείνω
το ποσό της επιχορήγησης των 1.500 ( χιλίων πεντακοσίων) €.
Μια άλλη πρόταση έχει να κάνει με τους κοινωνικούς φορείς που θα πρέπει να
επιχορηγηθούν, και είναι οι εξής:
1) Ποπολάροι με το ποσό των 2.000 ( δύο χιλιάδων ) € και
2) Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και συγκεκριμένα , ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων του Βασιλικού με το ποσό των 7.000 ( επτά χιλιάδες ) € - ο
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του ειδικού Σχολείου Μπόχαλης με το
ποσό των 1.500 (χιλίων πεντακοσίων ) € και τέλος ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων του Βανάτου με το ποσό των 6.000 (έξι χιλιάδων) €. Οι ανωτέρω
έχουν διοργανώσει με την αιγίδα του Δήμου μας ΚΔΑΠ (Kέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης) προκειμένου να φιλοξενήσουν δημιουργικά τα
παιδιά για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, ώστε να επιτρέπουν και στους
γονείς να εργάζονται. Έτσι επιχορηγώντας τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων θα μπορέσουν να καταβάλλουν τους μισθούς τους και τις
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτά.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Αντ. Αντίοχος ο οποίος λέει ότι, θα
πρέπει να στηρίζονται αυτές οι διαδικασίες όμως θα πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δ. Κομιώτης ο οποίος λέει ότι, οι
πολιτιστικοί σύλλογοι είναι το πρωτογενές κύτταρο του πολιτισμού. Θα πρέπει να
τους βοηθήσουμε να μείνουν ενεργοί. Οι χρηματοδοτήσεις να γίνουν με το κριτήριο
της παραγωγικότητας.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Γ. Κωνσταντίνου ο οποίος συμφωνεί
με το πνεύμα και την διάταξη της εισήγησης του κ. Δημάρχου , δηλαδή
χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων , χρηματοδότηση πολιτιστικών συλλόγων,
σύμφωνα με την δράση τους, χρηματοδότηση κοινωνικών φορέων και τέλος
χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ.
Προτείνουμε να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δηλαδή να χρηματοδοτηθεί
βεβαίως ο ΑΠΣ Ζακύνθου όχι όμως για την αγορά παιχτών αλλά βάζοντας κάποια
δικλίδα στην χρηματοδότηση π.χ. βοήθεια στις ακαδημίες. Η ένστασή μας είναι να
διοχετεύσουμε χρήματα σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο
και να τους στηρίξουμε έμπρακτος.
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησε από την
Συνεδρίαση ο κ. Δ. Κομιώτης.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Ι. Ταβουλάρης ο οποίος συμφωνεί
με τις εισηγήσεις των προλαλησάντων όμως προτείνει τα κάτωθι:
Προτείνει στην ομάδα του Τσιλιβί να δοθούν 9. 000 € διότι θεωρεί ότι έχει πιο πολλά
έξοδα ,στις κατηγορίες ποδοσφαίρου της Ά κατηγορίας και της ΄Β κατηγορίας να
επιχορηγηθεί με 500 (πεντακόσια ) € παραπάνω όσες ομάδες έχουν ακαδημίες και
όσες ομάδες δεν έχουν με 500 (πεντακόσια ) € παρακάτω.
Στην ΑΓΕΖ η οποία έχει τέσσερις ομάδες και μια στίβου προτείνω το ποσό των
(1.000) χιλίων € για έκαστη δηλαδή συνολικά το ποσό των 5.000 (πέντε χιλιάδων) €.
Στον πολιτιστικό σύλλογο του Δήμου Ελατίων λόγω του ότι έχει έντονη
δραστηριότητα (ημερίδες κ.α) προτείνω να μπει στην Ά κατηγορία με την
επιχορήγηση των 3.000 (τριών χιλιάδων) €.
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Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος συμφωνεί με τις
προτάσεις του κ. Ι. Ταβουλάρη όμως διαφωνεί με την πρόταση για την ομάδα του
Τσιλιβί, στην οποία επιμένει στην αρχική του θέση.
Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- Την εισήγηση-πρόταση του κ. Δημάρχου
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων
- Τις προτάσεις του κ. Ι. Ταβουλάρη και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
ακολούθησε ψηφοφορία
Ομόφωνα
Aποφασίζει:
Α) Επιχορηγεί τις κάτωθι ποδοσφαιρικές ομάδες και τους κάτωθι αθλητικούς
οργανισμούς ως εξής:
-T.A.Π. ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γ΄ Εθνική κατηγ/ρια 30.000€
- Α.Ο ΤΣΙΛΙΒΗ Δ΄ Εθνική κατηγ/ρια 7.000€
-Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α΄ Ερασι/κη κατηγορία 7.000€
-Α.Ο.Π. ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ Α΄ Ερασι/κη κατηγορία 3.000€
-Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α΄ Ερασι/κη
κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Ο ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 3.000€
-Α.Ο ΦΑΜΙΛΗ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Σ. ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 3.000€
-Α.Ε. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Ο. ΦΛΟΓΑ ΚΥΨΕΛΗΣ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Σ. ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΥ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.500€
-Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 3.000€
-Α.Ε. ΕΛΑΤΙΑΚΟΣ Α΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 3.000€
-Α.Ο. ΑΡΓΑΣΙΟΥ Β΄ Ερασι/κη κατηγορία 1.500€
-Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΑΙΤΑΝΙΟΥ Β΄ Ερασι/κη κατηγορία 1.500€
-Α.Ε. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.000€
-Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΙ ΠΠΑΔΟΥ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Ο. ΛΕΒΑΝΤΕ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.000€
-Α.Ο. ΔΟΞΑ ΛΙΘΑΚΙΑΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Ο ΕΣΠΕΡΟΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Σ. ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Ο. ΠΛΑΝΟΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Α.Ε.ΟΡΘΟΝΙΩΝ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-Φ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 2.000€
Α.Ο. ΠΑΝΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ Β΄ Ερασι/κη κατηγ/ρια 1.500€
-

Για την ομάδα της ΑΓΕΖ το ποσό των 5.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ.
Για την ομάδα του ΖΑΟ (βόλεϊ) προτείνεται το ποσό των 3.000 (τριών
χιλιάδων) ευρώ.
Για την ομάδα του ΑΝΟΖ το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ.
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εις βάρος του Κ.Α. 00.6734 περί « Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων και
σωματεία» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

Β) Επιχορηγεί τους κάτωθι Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία ως εξής :
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία (Σαρακινάδου, Σκουλικάδου,
Λιθακιάς , Υακίνθη, Πλατύφορος , Κινηματογραφική Λέσχη, Βουγιάτου και Μαριές
με το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) € έκαστος.
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία (Ύρια, Δερματούσα , Άγιος
Λέοντας , Καταστάρι, Λαγκαδάκια, Κερί, Γαϊτάνι, Γερακαρία κ.α. με το ποσό των
1.500 ( χιλίων πεντακοσίων) € έκαστος και άλλα πολιτιστικά σωματεία του νησιού
μας αφού πληρούν τις προϋποθέσεις (καταστατικό, Σύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου )κ.τ.λ.
Εις βάρος του Κ.Α. 00.6735.02 περί « Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων και
σωματεία» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
΄Γ) Επιχορηγεί τους Κοινωνικούς Φορείς ως εξής:
-Ποπολάροι με το ποσό των 2.000 ( δύο χιλιάδων ) € και
-Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και συγκεκριμένα , ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων του Βασιλικού με το ποσό των 7.000 ( επτά χιλιάδες ) € - ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων του ειδικού Σχολείου Μπόχαλης με το ποσό των 1.500
(χιλίων πεντακοσίων) € και τέλος ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Κάμπου με το ποσό των 6.000 (έξι χιλιάδων) €.
Οι ανωτέρω έχουν διοργανώσει με την αιγίδα του Δήμου μας ΚΔΑΠ (Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης) προκειμένου να φιλοξενήσουν δημιουργικά τα παιδιά
και συγκεκριμένα για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους μήνες
Ιούλιο – Αύγουστο και συγκεκριμένα για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
κ.α.
Εις βάρος του Κ.Α. 00.6735.02 περί « Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών συλλόγων και
σωματεία» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
Στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος οι κ.κ Δ. Μαρίνος και Δ. Κομιώτης γιατί είχαν
αποχωρήσει από την Συνεδρίαση.

Η απόφαση πήρε αριθμό 340/2011.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Αρμένης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Κολύρης Παναγιώτης
Παναγιώτης Αβράμης
Σπυρίδων Βούτος
Διονύσιος Τουρκάκης
Διονύσιος Λαδικός
Ανδρέας Ξένος
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Αρμένης

8. Στέφανος Στρούζας
9. Νικόλαος Ακτύπης
10. Διονύσιος Μουζάκης
11. Τιμόθεος Ζώντος
12. Σαμπίνα Χαϊκάλη –Γκλατς
13. Διονύσιος Κυβετός
14. Αγγελική Πέττα
15. Δημήτριος Λογοθέτης
16. Ευστάθιος Βαρβαρίγος
17. Διονύσιος Κοντονής
18. Παναγιώτης Βυθούλκας
19. Αρετή Νικολαίς Βυθούλκα
20. Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς
21. Δημήτριος Βαρβαρίγος
22. Διονυσία Πυριόχου
23. Αναστάσιος Αντίοχος
24. Κωνσταντίνος Κόκκορης
25. Αναστάσιος Μαρίνος
26. Διονύσιος Στραβοπόδης
27. Ιωάννης Ταβουλάρης
28. Διονύσιος Μαρίνος
29. Διονύσιος Κομιώτης
30. Ευστάθιος Μαρής – Κοντοσταυλάκης
31. Γεώργιος Κωνσταντίνου
32. Σπυρίδων Φαραός

