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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 10/22-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 114/2017

ΘΕΜΑ :
«Επιχορήγηση του Αθλητικού
Πολιτιστικού Οµίλου Θέρµης «Ο Θερµαϊκός»
για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων»

Στη Θέρµη και στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ.
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93,
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 30 δηλαδή:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αντιπρόεδρος
Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραµµατέας ∆Σ
Αγοραστούδη Ευγενία
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
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Αναγνώστου Πασχάλη
Κεφαλάς Ανέστης
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Μπίκος Κωνσταντίνος
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Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.
114/τεύχος Α’/08-06-2006) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την παροχή
χρηµατικής επιχορήγησης 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 για την πραγµατοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν, που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 1-3-2017 εισήγηση από το Γραφείο ∆ηµάρχου σύµφωνα
µε την οποία µε το από 5868/22-02-2017 αίτηµά του ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όµιλος Θέρµης
«Ο Θερµαϊκός» αιτείται την επιχορήγηση του συλλόγου µε το ποσό των 1.000,00€ για τη
διοργάνωση για δεύτερη χρονιά της εκδήλωσης Basket Ball Camp, για την επίδειξη και
εκµάθηση από τους συµµετέχοντες, αθλητικών δεξιοτήτων του αθλήµατος της καλαθόσφαιρας.
Ανάµεσα στους υπεύθυνους προπονητές , που θα αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη , θα είναι
και επαγγελµατίες προπονητές καθώς και επαγγελµατίες διεθνείς παίχτες καλαθόσφαιρας.
Επίσης µε την από 1-3-2017 εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου προωθείται το αριθ.πρωτ.
5869/22-12-2017 αίτηµα του Αθλητικού Πολιτιστικού Οµίλου Θέρµης «Ο Θερµαϊκός» για
επιχορήγηση του συλλόγου µε το ποσό των 1.000,00€ για τη διοργάνωση α) του 3on3 στην
κεντρική πλατεία Θέρµης 2) του τουρνουά µικρών ηλικιών που διεξάγεται τις πρώτες µέρες
κάθε νέου χρόνου , 3) των Family Days & Excursion Days, άθληση και αναψυχή γονέων και
παιδιών στο περιβαλλοντικό πάρκο
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω εισηγήσεις στα πλαίσια της ενίσχυσης των προσπαθειών για
ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Θέρµης, και ειδικότερα των αθλητικών
δράσεων, που έχουν ως κύριο σκοπό την εκµάθηση αθλητικών µοντέλων σε παιδιά
αναπτυξιακών ηλικιών, ο ∆ήµος πρόκειται στηρίξει όλες τις κινήσεις µε ανάλογο περιεχόµενο και
αντικείµενο. Αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας ∆ηµοτικής αρχής , η
παροχή στήριξης του Ερασιτεχνικού Αθλητισµού και ενίσχυση όλων των προσπαθειών, που
δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά όλων των ηλικιών, να έρθουν σε επαφή µε αθλητικές δράσεις,
ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόµο για τη γνωριµία µε τον
Αθλητισµό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 16-3-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
για δέσµευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 (α/α 357) πρ/µού οικ.
Έτους 2017 για την αµοιβή του δικηγόρου. Η έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης έχει γίνει
µε την αριθ. 101/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ. το Π.∆. 80/2016 καθώς και του Ν. 3852/2010 και του Ν.
3463/2006 (άρθρο 158)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Οµίλου Θέρµης «Ο
Θερµαϊκός» µε το ποσό των 1.000,00 €, για την κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης
της εκδήλωσης « Basket Ball camp.»
2. Εγκρίνει την επιχορήγηση
του Αθλητικού Πολιτιστικού Οµίλου Θέρµης « Ο
Θερµαϊκός» µε το ποσό των 1.000,00 €, για την κάλυψη των διοργανώσεων α) του
3on3 στην κεντρική πλατεία Θέρµης 2) του τουρνουά µικρών ηλικιών που διεξάγεται τις
πρώτες µέρες κάθε νέου χρόνου , 3) των Family Days & Excursion Days, άθληση και
αναψυχή γονέων και παιδιών στο περιβαλλοντικό πάρκο
3. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 του
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία» (α/α 357)
Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου µε βάση τα νόµιµα
δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 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 άρθρο 16 Ν. 4305/2014.
Η παρούσα κοινοποιείται στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω νόµιµες
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 114 /2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού δύο χιλιάδων ευρώ
2.000,00€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού
της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ
02.00.6735 πίστωσης και β) η συνδροµή των προϋποθέσεων
της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 357 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 1.000,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

