ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/17-3-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 4/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Ενίσχυση δηµοτών-Αθλητών ».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015,
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.6616/11-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:
1.- Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆.Κ.Κρυονερίου νοµίµως κληθείς.
Η κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα
εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.7147/17-3-2015 αίτηση που
δεχθήκαµε από τον κο Μόλβαλη Ιωάννη ζητά να του χορηγηθεί αθλητική χορηγία. Το ∆. Σ.
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τις διατάξεις
του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 και µετά από
διαλογική συζήτηση απεφάνθη οµόφωνα για το επείγον του θέµατος.
Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής: « Θα ήθελα να ζητήσω αθλητική χορηγία από το δήµο
∆ιονύσου για δύο παιδιά 17 και 15 χρονών που ασχολούνται µε το ολυµπιακό άθληµα των
καταδύσεων από βατήρα. Πρωταθλητές Ελλάδος τα τελευταία 4 χρόνια και µε διακρίσεις στην
Ευρώπη. Η εθνική οµάδα προπονείται στο Ο.Α.ΚΑ. για να µπορέσουν απρόσκοπτα να
συνεχίσουν την προετοιµασία τους εν όψει των µεγάλων αθλητικών γεγονότων µε απώτερο
σκοπό την συµµετοχή τους στους ολυµπιακούς αγώνες το 2016 πρέπει να πηγαινοέρχονται µε
Ι.Χ. αυτοκίνητο και όχι µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς (1 ώρα και 40 λεπτά µόνο να πάνε).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κρυονέρι-ΟΑΚΑ-Κρυονέρι 26 χιλιόµετρα.
26 χιλ.Χ 0,2 ευρώ/χιλ.=5,2 ευρώ/ηµέρα
5,2 ερυρώ Χ 300 ηµέρες= 1560ευρώ/χρόνο

Ο Πρόεδρος συµφωνεί και εγκρίνει την ενίσχυση των Αθλητών, τέκνα του κου Μολβαλη,
για τα οδοιπορικά τους Κρυονέρι-ΟΑΚΑ-Κρυονέρι. Η διαδροµή αυτή αφορά τις καθηµερινές
προπονήσεις τους για την σωστή προετοιµασία σε αθλητικά γεγονότα µε σκοπό την συµµετοχή
τους στους αγώνες το 2016. Επίσης προτείνει να προωθηθεί το αίτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανωτέρω χορηγία.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από
διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συµφωνεί και εγκρίνει την ενίσχυση των Αθλητών, τέκνα του κου Μόλβαλη, για τα
οδοιπορικά τους (διαδροµή Κρυονέρι-ΟΑΚΑ-Κρυονέρι) και προτείνει να προωθηθεί το αίτηµα
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανωτέρω χορηγία.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κάουλα Βασιλική

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής

