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Από το αριθ.11/6-4-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 100

Περίληψη
Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7604/2-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 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 του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-489906.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
6. Σταυρακάρας Παναγιώτης
3. Ζερενίδης Ιωάννης
7. Φανουράκης Εμμανουήλ
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω
τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθμ.πρωτ.7278/31-3-2021 εισήγηση του της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 235 και 240 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
σύμφωνα με τις οποίες στους πόρους των ΝΠΔΔ, περιλαμβάνονται η ετήσια τακτική και έκτακτες
επιχορηγήσεις. Η έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο, βρίσκει έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 235 του ν.
3463/2006, δύναται να καλύψει πάσης φύσης λειτουργικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και δεν
υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν από την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, 2. Τις διατάξεις του
άρθρου 38 του Νόμου 4257/2014, όπου αναφέρονται τα εξής: «Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις
και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Α.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ii.σε τοπικά
παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα, iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως
σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης,
κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού
προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς
και v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών,
επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων
επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν.
Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των
τακτικών εσόδων του δήμου. ………..» 3. Τη με αριθμό 12/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021), με την οποία έχει εγγραφεί στον κωδικό
αριθμό εξόδων 02.00.6731.02 και τίτλο «Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης» ποσό 210.000 ευρώ. 4. Την με αριθμό 03/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης, με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ε, ΣΤ,
ΚΑΙ Η, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» Προϋπολογισμού 210.000 ευρώ. 5. Το ΠΔ
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99/2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνει
την έκτακτη επιχορήγηση του εν λόγω ΝΠΔΔ με το ποσό των 210.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η
δαπάνη για το ανωτέρω έργο»
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ψήφισε Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» από τον Δήμο Ξάνθης, με το ποσό των 210.000 ευρώ, προκειμένου να
καλυφθεί η δαπάνη για τη με αριθμό 03/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, με
τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ε, ΣΤ, ΚΑΙ Η,
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» Προϋπολογισμού 210.000 ευρώ.
.…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 7-4-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

