ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/15-2-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
Άσκηση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τις
εποχορηγήσεις φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού
χαρακτήρα, δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 108/2019 ΥΠΕΣ

Στην Ξάνθη σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2904/11-2-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαββίδης Ματθαίος (Αντιπρόεδρος)
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
22. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
27. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
28. Σπανίδης Μιχαήλ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
29. Σταυρακάρας Παναγιώτης
11. Ηλιάδης Θωμάς
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
31. Τοπ Σινάν
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
32. Τσακιρίδης Αφεντούλης
14. Καλογερής Γεώργιος
33. Τσαρεκτσή Τζενάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
34. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
36. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
18. Λύρατζης Πασχάλης
37. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
19. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Μπούτος Ιωάννης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

3. Παυλίδου Ελισάβετ
4. Χασάν Ογλού Φερτούν

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Δημοσθένης
Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παπαχρόνης, Αφεντούλης
Τσακιρίδης, Μιχαήλ Σπανίδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ
θέματος.
Οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Παναγιώτης Αμβροσιάδης και Ηλίας Ασκαρίδης, δεν
συμμετείχαν στην α΄ ψηφοφορία του θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Βογιατζής, δεν
συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο Αντιπρόεδρος Ματθαίος Σαββίδης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου
67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο

πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η
επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση
- εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής».
Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για όλους»,
ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, η άσκηση αρμοδιότητας του Δημοτικού
Συμβουλίου, σχετικά με τις εποχορηγήσεις φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού
χαρακτήρα, δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εγκυκλίου 108/2019 ΥΠΕΣ, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων. …«Το έκτακτο
υφίσταται στο γεγονός ότι αύριο μπορεί να πει η Οικονομική Επιτροπή…. και να δοθεί επιχορήγηση σε
πολιτιστικό σύλλογο από Οικονομική Επιτροπή, ενώ δεν δικαιούται αυτό το όργανο να την κάνει. Πρέπει να
την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων. Αυτός είναι ο ισχυρισμός μου».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,
▪ την εισήγηση του επικεφαλής,
▪ την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
▪ τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του»
▪ τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ
▪ το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Άσκηση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου,
σχετικά με τις εποχορηγήσεις φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα,
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου
108/2019 ΥΠΕΣ» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για
Όλους» Σάββα Μελισσόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων εισηγήθηκε:
«Έχω εκφράσει κατά περιόδους, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην Οικονομική Επιτροπή,
την άποψη και την γνώμη, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, δηλαδή με τους νόμους και τις εγκυκλίους της
πολιτείας και του Υπουργείου Εσωτερικών, έχω εκφράσει την άποψη, ότι η επιχορήγηση φορέων που
αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και
όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην προβολή του, αλλά και αυτοί που έχουν να κάνουν
με νομικά πρόσωπα, τις επιχορηγήσεις, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται κύριε Πρόεδρε από το Δημοτικό
Συμβούλιο και μάλιστα όπως θέλει ο νομοθέτης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων. …. Με την
παράγραφο 1 του άρθρο 14 ρύθμιση οικονομικών θεμάτων των 4625/2019, τροποποιείται η περίπτωση Ε
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του 3852. Αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και λέει. Ο
Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση κλπ. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται προηγούμενη
απόφαση του συλλογικού οργάνου, εκτός εάν είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πριν από την απόφαση του Δημάρχου προηγείται
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. …Και
αυτή η αρμοδιότητα με το τελευταίο εδάφιο απονέμεται στην Οικονομική Επιτροπή, πριν την έκδοση της
απόφασης από το Δήμαρχο ή της ανάληψης υποχρέωσης. Άρα η εξειδίκευση πίστωσης ανήκει στην
Οικονομική Επιτροπή.. Όμως η επιχορήγηση του φορέα έπεται της εξειδίκευσης πίστωσης. ….Με το
τελευταίο εδάφιο απονέμεται στην Οικονομική Επιτροπή, η αρμοδιότητα εξειδίκευση των πιστώσεων,
ωστόσο λέει υπάρχει το ενδεχόμενο να υφίστανται ήδη οι εκδοθείσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

σε θέματα που έχει τη σχετική αρμοδιότητα. ….Άρα εκεί λέει ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
για τη δέσμευση της συγκεκριμένης πίστωσης, για την εξειδίκευση δηλαδή που έχει η Οικονομική
Επιτροπή, εκεί λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, δεσμεύεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και γιατί τα λέει όλα αυτά. Αυτά τα λέει γιατί οι δαπάνες του άρθρου 3 του 158 που αφορούν εθνικές ή
τοπικές γιορτές οι άλλες πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, συνέδρια κλπ., δίδονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δαπάνες του άρθρου 202 του ίδιου κώδικα για παροχή έκτακτων
επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, είναι μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού
Συμβουλίου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών του είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε ιδιώτες μέλη των
επιτροπών που συγκροτούνται από το συμβούλιο για μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Λανθασμένα και αυτό το δίνει η Οικονομική Επιτροπή, γιατί θέλει αυξημένη αρμοδιότητα δύο τρίτων και ω
του θαύματος οι δαπάνες της περίπτωσης 30 της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου που λέει..
Δηλαδή, του 3852 που λέει, η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική
ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον ήδη έχει εκδοθεί η
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκεκριμένους σκοπούς ή συγκεκριμένους αποδέκτες δηλαδή
πολιτιστικούς συλλόγους όπως αναφέραμε, η απόφαση αυτή δεσμεύει την Οικονομική Επιτροπή κατά την
άσκηση αρμοδιότητας της προτελευταίας όπως περιγράφεται στο εδάφιο περίπτωσης, εννοεί της
εξειδίκευσης πιστώσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες ζητώ σήμερα με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, να
ανακτήσει τις λανθασμένα χαμένες αρμοδιότητές του προς την Οικονομική Επιτροπή και στις 4 αυτές
περιπτώσεις να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα έκτακτο, ζητώ να συζητηθεί ως έκτακτο
και να πάρουμε την ανάλογη απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο».
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: … η Οικονομική Επιτροπή
έκανε σωστά και έπαιρνε τις αποφάσεις, από τη στιγμή που δεν υπήρχε εξειδίκευση πίστωσης. Άρα είναι
και το ένα από τα επιχειρήματα που λέμε, ότι δεν έχει ορθή αιτιολογία το κατεπείγον και είναι λόγος
ακυρότητας. Αλλά όντως αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι τις 31/8/2019, αρμόδια προς τούτο όργανο ήταν το
Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις 31/8/2019 και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει κάνει τη σχετική
εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακούστηκε και αυτό και από πρώην Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, και
από πρώην Δήμαρχο, δεν μπορώ να καταλάβω που το αιτιολογεί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το
Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει αρμοδιότητες από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή,
μπορεί όμως με αιτιολογημένη απόφαση και με τα δύο τρίτα να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση και τα δύο τρίτα, μπορεί να
μεταβιβάσει αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Καμία μα καμία επιτροπή ή κανένας ή ακόμα και το
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να πάρει αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί και είναι σύμφωνα με
τον νόμο. Από κει και πέρα και από αυτό το σημείο και μετά για να μην κουράσω και το σώμα, είναι ο
λόγος που θα ψηφίσουμε και κατά και θα καταγραφεί και στα πρακτικά. Θα ψηφίσουμε κατά η δημοτική
αρχή, λόγω ακυρότητας πρώτον, του κατεπείγοντος και έλλειψη ορθής αιτιολογίας αυτού, διότι και ο
εισηγητής γνώριζε από 11/9/2020, τη γνώμη του Υπουργείου, ότι σωστά από τη στιγμή που δεν υπήρχε
εξειδίκευση πίστωσης και έχει οριστεί πλέον η Οικονομική Επιτροπή, σωστά έγιναν όλες οι ενέργειες που
έχουν γίνει και επί της ουσίας η απόφαση που φαίνεται πάνω από αυτή, πάσχει από νομιμότητα, γιατί
πρώτον, με το άρθρο 203 παράγραφο Β του νόμου 4555/2018 και πλέον μόνος αρμόδιος για την έγκριση
της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κατέστη ο Δήμαρχος, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταστεί
αρμόδιο μόνο για την προηγούμενη εξειδίκευση πίστωσης. Εν τούτοις, μετά την πρόσφατη τροποποίηση
του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010, δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου 4625/2019, 31-8-2019, εφεξής πριν
την απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πίστωσης και τη διάθεση δαπάνης, αρμόδια για την
εξειδίκευση της πίστωσης, κατέστη η Οικονομική Επιτροπή, για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης, εφόσον μέχρι 31/8/2019, δεν είχε κάνει τη σχετική εξειδίκευση το Δημοτικό
Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, μέχρι 31/8/2019 δεν είχε κάνει την εξειδίκευση πίστωσης. Τα
παραπάνω διαλαμβανόμενα επιβεβαιώνονται και από τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας διάβασε η κυρία
Χατζηλιάδου, 65483/20/9/2019 απάντησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αντίστοιχο ερώτημα. Ενόψει
όλων των ανωτέρω, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για την έγκριση της δαπάνης επιχορήγηση σε συλλόγους
και διάθεσης της οικίας πίστωσης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν αρμόδιο για την εξειδίκευση της
οικίας πίστωσης, μέχρι την 31/8/2019, όπου με τον νόμο 4625/2019 και εφεξής και εφόσον το Δημοτικό
Συμβούλιο δεν έχει κάνει τη σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι η Οικονομική
Επιτροπή. Για όλους αυτούς τους λόγους και επικαλούμενος και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας,
την οποία θα συμπεριλάβω και μέσα στο αιτιολογικό μου, ψηφίζουμε κατά, όλη η δημοτική αρχή».

Επακολούθησε συζήτηση, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
απόφασης και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή
που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά της συζήτησης του θέματος, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ψήφισαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι, Απόστολος Ελευθεριάδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Λεβέντ Καρά Οσμάν
Χασάν, Σιαμπάν Μπαντάκ, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Εμμανουήλ Φανουράκης, για τους λόγους που
αναγράφονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
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
Την άσκηση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τις εποχορηγήσεις φορέων που
αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 108/2019 ΥΠΕΣ.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Ηλίας Ασκαρίδης, Απόστολος
Ελευθεριάδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Σιαμπάν
Μπαντάκ, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Εμμανουήλ Φανουράκης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
μέρος της παρούσης απόφασης.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Ματθαίος Σαββίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
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Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα
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