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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  07-05-2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :124/2018       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής χρηµατικής επιχορήγησης σε Αθλητικό Σύλλογο του ∆ήµου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα ΜΑΙΟΥ έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 9562/03-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα(10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Καρράς Ευστράτιος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Κυριλλίδης Γεώργιος 
3 Σουσλόγλου Νικόλαος 3 Καζαντζίδης Γεώργιος 
4 Κατζικάς Γεώργιος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Αβραµίδης Κυριάκος 
7 Εµεινίδης Αναστάσιος 7 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
8 Κεσόγλου Παύλος 8 Αποστολίδου Μαρία 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10 Αβραµίδης Μωυσής 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Γυµνόπουλος Κοσµάς 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Λαδάς Παράσχος 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Νοτάκης Ιωάννης 21  
22 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 



 

2 
 

    
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν  στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Στο άρθρο 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του ισχύοντος από 01/01/2007 νέου Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) ορίζεται ότι: «1. Με απόφαση του δηµοτικού 
ή κοινοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών χορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν 
την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήµατα 
οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και 
σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στους οικείους ∆ήµους ή Κοινότητες για την 
πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαµβάνεται, εφόσον έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για τον σκοπό αυτόν, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του.  
 Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί 
τις 3.000,00€ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούµενοι Φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο 
Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα 
ποσά των επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το α. 16 ν. 
4305/2014. Η παράλειψη της δηµοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
άρθρου 10. Β ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισµό των υπόχρεων 
Φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο 
µέλλον».  
 
          Τα διαµορφωθέντα σήµερα τακτικά έσοδα του ∆ήµου µας έτους 2018 ανέρχονται σε 20.726.018,33€.  
Το 1,5% του ποσού αυτού είναι 310.890,27€.  
             
Οι ΚΑ του προϋπολογισµού µας περί παροχής χρηµατικών επιχορηγήσεων είναι οι : 
              00.6735.01 µε ποσό 40.500,00€  «επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» 
              00.6736.01 µε ποσό 20.000,00€ «επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» 
              00.6736.02 µε ποσό 35.000,00€«επιχορηγήσεις σε ναούς για το πολιτιστικό τους έργο» 
 
ήτοι, αθροιστικά 95.500,00€, ποσό που δεν υπερβαίνει το ανωτέρω αναγραφόµενο 1,5% των τακτικών 
εσόδων του προϋπολογισµού έτους 2018 του ∆ήµου µας.  
 
Ο Αθλητικός Σύλλογος  «Όλυµπος ∆ενδροποτάµου», ο οποίος έχει έδρα στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης και ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του είναι αθλητικός και αναπτύσσει κοινωνική και 
πολιτιστική δράση, υπέβαλε τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 872/2018 αίτησή του ζητώντας επιχορήγηση για το 
έτος 2018 ύψους 1.500,00€  
 
Προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο «Όλυµπος 
∆ενδροποτάµου» ποσού 1.500,00€  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου.   
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου, 
 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο «Όλυµπος ∆ενδροποτάµου» ποσού 1.500,00€  
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου.   
 

  Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 124/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  08 - 05 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 

 


