ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/29-3-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 81

Περίληψη
Οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου
«ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7263/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
16. Μποζ Ραμαδάν
3. Γιαννώτα Θεοδώρα
17. Μυλωνάς Γεώργιος
4. Γουναρίδης Στυλιανός
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δημούδη Χρυσούλα
19. Παρτσαλίδου Δέσποινα
6. Ηλιάδης Θωμάς
20. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ιγιαννίδης Στέφανος
22. Ταρενίδης Παναγιώτης
9. Καμαρίδης Ιπποκράτης
23. Τσαρεκτσή Τζενάν
10. Καρά Αχμέτ
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
11. Κολλάρος Γεώργιος
25. Χαριτωνίδου Ειρήνη
12. Λύρατζης Πασχάλης
26. Χασάν Ογλού Φερτούν
13. Μούρκας Χρήστος
27. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
14. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
8. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Γκιρτζίκη Αλεξία
9. Σδρέβανος Μαρίνος
3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
10. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
4. Κιρατζή Ερκάν
11. Τσεγγελίδης Ιωάννης
5. Κυριακίδης Αλέξανδρος
12. Τσέπελης Εμμανουήλ
6. Λομβαρδέας Μιχαήλ
13. Τσιακίρογλου Σωτήριος
7. Μιχαλοπούλου Αλίκη
14. Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και η Πρόεδρος της ΔΚ
Ξάνθης Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Μπεκήρ
Ογλού Σουά, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Χρυσούλα Δημούδη, Ιπποκράτης
Καμαρίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Χρήστος Μούρκας, Ειρήνη Πυρνάρη, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης,
πριν την ψήφιση του 25ου θέματος .
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.5686/1-3-2019 εισήγηση
του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ. 1. Η παρ. 1Α περ. i του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 2. Το άρθρο 203 του Ν.4555/18, 3. Η περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, 4. Το αρ. 10Α του
Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε το άρθρο 10Α και 10Β με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 σχετικά με την
«Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων». 5. Η πράξη 145/2008 του VII Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζει ότι ο επιχορηγούμενος φορέας πρέπει στην αίτηση να προσδιορίζει
τις εκδηλώσεις και τον προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. 6. Οι υπ ‘αριθ. 169/2015 και
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66,67,68/2016 Αποφάσεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 7. Η από 08-02-2019 (αρ. πρωτ.
εισερχόμενο στην υπηρεσία μας 3367/08-02-2019) αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου “ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ”
Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (7) αίτηση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου “ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ”, έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο εν λόγω Σύλλογος συμμετέχει επίσημα σε πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης (Ανδρών, Εφήβων,
Παίδων) που διοργανώνει η Ε.ΚΑ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. (Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης) χωρίς να λαμβάνει καμία επίσημη δημόσια επιχορήγηση με αποτέλεσμα το κόστος
διεξαγωγής των αγώνων να βαρύνει αποκλειστικά το Σύλλογο.
Για το χρονικό διάστημα από 02-02-2019 μέχρι 30-03-2019 ο Σύλλογος συμμετέχει:
 Στο Πρωτάθλημα Ανδρών – Β’ ΟΜΙΛΟΣ-Α’ Φάση με πέντε (5) αγώνες εντός της έδρας του και
προϋπολογισμένη επιβάρυνση 105 € ανά αγώνα (5Χ105=525€)
 Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Εφήβων- Β’ Φάση σε έναν (1) αγώνα εντός της έδρας του και
προϋπολογισμένη επιβάρυνση 105 €
 Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Παίδων- Β’ Φάση (ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ) σε δύο (2) αγώνες εντός της έδρας του
και προϋπολογισμένη επιβάρυνση 105 € ανά αγώνα (2Χ105€=210€)
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος “ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ” αιτείται την οικονομική ενίσχυση για την
συνέχιση της αθλητικής του δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 210 και το άρθρο 283
του Ν.4555/18 όπου στις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως
όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται από 19.07.2018 ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση,
όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την πράξη 145/2008 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πρέπει ο επιχορηγούμενος φορέας στην αίτηση, που έχει υποβάλει για χρηματοδότηση, να προσδιορίζει τις
συγκεκριμένες εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση και, συγχρόνως να
αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει
προϋπολογισμός και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 840 €.
Επιπλέον, σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υπερβεί τρεις χιλιάδες (3,000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν
να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών
οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το αρ. 10 Β. του Ν. 3861/2010 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 10Α και 10Β του άρθρου 15 του Ν.4305/2014.
Παρακαλούμε, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την οικονομική επιχορήγηση ή μη του
Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου “ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 202
παρ. 1Α περ. i.
Σε περίπτωση έγκρισης της οικονομικής επιχορήγησης, με ποσό εύλογο, κατά την κρίση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή θα βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του δήμου μας, οικονομικού
έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1Α περ. i του Ν 3463/2006».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 800€ το οποίο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 02.00.6735
με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντα προϋπολογισμού του
Δήμου.

Β) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» με
το ποσό των 800€ προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες συμμετοχής σε πρωταθλήματα
καλαθοσφαίρισης (Ανδρών, Εφήβων, Παίδων) που διοργανώνει η Ε.ΚΑ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. (Ένωση
Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης).
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης και Γεώργιος Κολλάρος, διότι όπως
δήλωσαν κατά την άποψή τους, διαφωνούν με την πολιτική της δημοτικής αρχής σχετικά με τις
επιχορηγήσεις και το ύψος των ποσών.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Αχμέτ Καρά, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Τζενάν
Τσαρεκτσή, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, ψήφισαν Λευκό.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

