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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019
Αριθ. Αποφ: 12/2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 11o

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Καρναβαλιστών
Σιδηροκάστρου.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019 , ημέρα Τετάρτ
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσ
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ
782/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους το
Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι τεσσάρων
μελών και την απουσία τριών (3) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Αβραμίδης Αναστάσιος

1

Αλεξίου Αθανάσιος

2

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Κέππας Αθανάσιος

3

Γεωργιάδης Άνθιμος

3

Νικολάου Λεωνίδας

4

Δεμερτζής Νικόλαος

5

Δεβετζής Εμμανουήλ

6

Ζαπρίδης Ευστάθιος

7

Ζλατίντσης Αντώνιος

8

Ζλατίντσης Ευθύμιος

9

Θωμαϊδης Κωνσταντίνος

10

Ιντζές Νικόλαος

11

Καραβασιλείου Σάββας

12

Κορωνίδης Παύλος

13

Λόκας Θεόδωρος

14

Λούγγος Ζήσης

15

Μαυροφρύδης Κυριάκος

16

Μελαδίνης Αθανάσιος

17

Μπακούρας Οδυσσέας

18

Νικηφόρου Κωνσταντίνος
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19

Παρίσης Γεώργιος

20

Πασχαλίδης Θεόδωρος

21

Σαββίδης Παναγιώτης

22

Σιδηρόπουλος Σάββας

23

Τσίντσιος Γεώργιος

24

Φυταγκουρίδου Όλγα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.




Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων .
Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων θεμάτων .

Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο .
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα
τη συζήτηση των ακόλουθων δύο εκτάκτων θεμάτων για τα οποία το σώμα συναίνεσε να συζητηθούν:
1
2

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης
διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας
Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπογραφή της σύμβασης
για τον καθαρισμό της κοίτης Κρουσοβίτη από τη ΜΟΜΑ (Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας)

Το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτάχθηκε και συζητήθηκε ως τρίτο εισηγήθηκε
ο κ. Μελαδίνης Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Οικονομικών και αναφέρθηκε στην από 16-12019 αίτηση του Συλλόγου Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου . Με την παραπάνω αίτηση
ζητείται από το Σύλλογο η επιχορήγηση ποσού 3.000 € για τη διοργάνωση του 23ου
Καρναβαλιού Σιδηροκάστρου .
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 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.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου
158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του
άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης
και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Μελαδίνης πρότεινε να επιχορηγηθεί ο Σύλλογος
Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου με το ποσό των 2.950 € . Η παραπάνω πίστωση θα
βαρύνει τον Κ.Α.Εξόδων 00.6736.01 του προϋπολογισμού 2019 όπου υπάρχει συνολική
2
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εγγεγραμμένη πίστωση 13.000 € και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εξειδίκευση της
συγκεκριμένη πίστωσης όσον αφορά την επιχορήγηση του Συλλόγου Καρναβαλιστών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρναβαλιστών η οποία είπε ότι το
Καρναβάλι Σιδηροκάστρου είναι το μεγαλύτερο που πραγματοποιείται εντός του νομού με
παράδοση εικοσαετίας και πλέον . Για το λόγο αυτό πρότεινε το Σιδηρόκαστρο να
ανακηρυχτεί σε καρναβαλική πρωτεύουσα του νομού . Επίσης είπε ότι ο Σύλλογος λόγω της
μακρόχρονης λειτουργίας του διαθέτει εξοπλισμό και άρματα που θα μπορούσαν να
τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης δίνοντας μια πιο έντονη εικόνα καρναβαλιού.
Κλείνοντας ενημέρωσε το σώμα ότι πρόκειται να συμμετάσχει στο φετινό καρναβάλι και μια
ομάδα 40 περίπου ατόμων από την Κοζάνη η οποία θα αναπαραστήσει καρναβαλικά έθιμα
της Κοζάνης . Πρόκειται να διανυκτερεύσουν στην πόλη μας επειδή η δεν μπορούν να
επιστρέψουν αυθημερόν και για το λόγο αυτό ζήτησε τη δωρεάν φιλοξενία τους .
Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την
έγκριση της επιχορήγησης προς το Σύλλογο Καρναβαλιστών και την εξειδίκευση της
αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/19-7-2018 η οποία είναι
εγγεγραμμένη στον Κ.Α 00.6736.01 του σκέλους των εξόδων με τίτλο ¨Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία¨ .
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και την από 16-1-2019 αίτηση του
Συλλόγου Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου .και το άρθρο 203 του ν. 4555/19-7-2018 , μετά
από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 2.950 € που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α 00.6736.01
ως επιχορήγηση του Συλλόγου Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου .
2. Εγκρίνει την τοποθέτηση καρναβαλικών αρμάτων σε διάφορα κεντρικά σημεία της
πόλης του Σιδηροκάστρου κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων.
3. Εγκρίνει τη δωρεάν φιλοξενία 40 ατόμων από την Κοζάνη για μια διανυκτέρευση στη
Μαθητική Εστία Ποροϊων .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2019 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή 1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τ.Υ

Υπογραφές 23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

3

