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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 350/2021 

 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της πίστωσης   για την επιχορήγηση  Αθλητικού Σωματείου  του Δήμου μας. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 25923/09-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

   Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα  ότι τα θέματα 3 και 9 αποσύρονται.  

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Το Αθλητικό Σωματείο ΤΖΙΠΣΙ ΚΙΝΓΚΣ  που έχει  έδρα στον Δήμο μας και αναπτύσσει  αθλητική  δραστηριότητα , 

υπέβαλε αίτηση  και ζητάει  να του παρασχεθεί χρηματική επιχορήγηση , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 202 

Ν.3463/2006  (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση  στο προϋπολογισμό του Δήμου για επιχορήγηση των  Αθλητικών – 

Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων είναι γενική ( Κ.Α.00.6735.01 Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και 

Σωματεία ), παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευση της πίστωσης  σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4555/2018  για το 

Αθλητικό Σωματείο ΤΖΙΠΣΙ ΚΙΝΓΚΣ , προκειμένου να πραγματοποιήσει το  αθλητικό του  έργο . 

Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να εξειδικεύσει την  παρακάτω πίστωση : 

Ποσό 2.00,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» 

         Βεβαιώνεται ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021 για τις επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει 

το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 

       Επισημαίνουμε ότι  ελέχθησαν οι σύλλογοι  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Μητρώο 

Επιχορηγούμενων Φορέων του  Προγράμματος  Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των 

επιχορηγήσεων, (πάνω από 3.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 10 β  Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 

Ν. 4305/2014. 



2 

 

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                  ΑΔΑ: ΨΘΓΤΩΨΕ-4ΦΗ 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εξειδικεύει το ποσό 2.00,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και 

Σωματεία» 

         Βεβαιώνεται ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021 για τις επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει το 

1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 

       Επισημαίνουμε ότι  ελέχθησαν οι σύλλογοι  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Μητρώο 

Επιχορηγούμενων Φορέων του  Προγράμματος  Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των 

επιχορηγήσεων, (πάνω από 3.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 10 β  Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 

4305/2014. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  14.12.2021 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


