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Επισοπήγηζη αθληηικών ζυμαηείυν ηος Δήμος ινηικήρ .

ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022,
εκέξα Σεηάξηε
θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξση: 4726/17.06.2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία
επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν
θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ
παξνπζία δεθαελλέα
(19) κειψλ θαη ηελ απνπζία νθηψ
(8) κειψλ,
φπσο:
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1
1
Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο
Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια
2
2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο)
Γεσξγηάδεο Άλζηκνο
3
3 Θνξσλίδεο Παχινο
Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο
4 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο
Γήκνπ Ησάλλεο
5
5 παλίδεο Δπζχκηνο
Ειαηίληζεο Αληψληνο
6
6 Ραβαλίδεο Χξήζηνο (αζζελήο)
Ηληδέο Ληθφιανο
7
7 Σζίληζηνο Γεψξγηνο
Ησαλλίδνπ Καξία
8
8 Φραγκαλής Δημήτριος
Θνζκίδεο Παλαγηψηεο
9
Ιαδαξίδεο Θενιφγνο
10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο
11 Ινχγγνο Εήζεο
12 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο
13 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο
14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο
1
Παλαγησηίδεο Ησζήθ
16 Ρφδε νπιηάλα
17 αββίδεο Παλαγηψηεο
18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο
19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα
Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2)
Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) .
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ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ
θιήζεθε λφκηκα.
Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο.
Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1 νπ εθηάθηνπ
ζέκαηνο.
Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ
ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ.
Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθφινπζν ζέκα:
¨Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022
ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο¨

(4ε

αλακφξθσζε)

θαη

Θαη ην ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.
Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο,
Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ θαη είπε φηη ζηηο 16/5/2022 ν Γήκνο ηληηθήο κε
αλαθνίλσζε ηνπ θάιεζε φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία λα θαηαζέζνπλ αίηεζε
επηρνξήγεζεο.
Κεηά απφ ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ αηηεκάησλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαζψο
θαη ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Σέρλεο θαη Κνπζηθήο Άλσ Πνξντσλ , πξνηείλεηαη ε
αθφινπζε ρξεκαηνδφηεζε :




Σν πνζφ 1000 επξψ γηα φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία
Σν πνζφ 2000 επξψ γηα φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ δηαηεξνχλ
αθαδεκίεο ή ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθά πξσηαζιήκαηα
Σν πνζφ 3000 επξψ γηα ην χιινγν Φίισλ Σέρλεο θαη Κνπζηθήο Άλσ
Πνξντσλ .

χκθσλα κε ηελ παξ. 1Α (iv) ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006 (Δπηρνξεγήζεηο
θαη βνεζήκαηα) :
¨1Α. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ
επηρνξεγήζεσλ:
i. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ,
θαζψο θαη ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ
έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ,
ii. ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ παλειιήληαο δξάζεο, πνπ αλαπηχζζνπλ
θνηλσληθή
θαη
πνιηηηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα,
iii. ζε ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε παλειιήληα δξάζε, νη νπνίνη
έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο θάζε κνξθήο, ζε παηδηά
πνπ είλαη, ηδίσο, ζχκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο. Πξφζζεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε απηήλ απνηειεί ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ζπιιφγνπ, γηα ηνλ αληίζηνηρν Γήκν θαη ε έγθξηζή ηνπ
απφ
ηνλ
πληνληζηή
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο,
iv. ζε πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθείν Γήκν
γηα
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
θνηλσληθψλ
θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ,
λ. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
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ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, επηπξνζζέησο ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ,
vi. ζε αθληηικά ζυμαηεία για ηην πποαγυγή ηος οικείος αθλήμαηορ,
καθώρ και για ηην κάλςτη εξόδυν μεηακίνηζηρ αθληηών και αθληηικών
ομάδυν, πος εδπεύοςν ζηην πεπιοσή ηοςρ και ζςμμεηέσοςν ζε εθνικά
ππυηαθλήμαηα ολςμπιακών
αθλημάηυν. Από ηιρ διαηάξειρ
ηος
πποηγούμενος εδαθίος, εξαιπούνηαι οι αθληηικέρ ανώνςμερ εηαιπείερ. Η
παπούζα ιζσύει έυρ ηιρ 30.6.2022,

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηψηεο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη κεηά απφ ελάκηζε
ρξφλν έγηλε πξάμε ε πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ε παξάηαμή ηνπ γηα επηρνξήγεζε ησλ
αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ απφ ην Γήκν.

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 1Α (iv) ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006 ,κεηά απφ δηαινγηθή
ζπδήηεζε
Ομόθυνα ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ησλ θάησζη ζπιιφγσλ απφ Γήκν κε ηα αληίζηνηρα πνζά
:

ΑΡ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΥΛΛΟΓΟ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΡΟΓΟΠΟΛΗ
ΓΙΓΔΝΗ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
ΑΣΡΩΣΟ ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙΟΤ
ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΙΡΟΚΑΣΡΟΤ
ΚΔΡΑΤΝΟ ΜΔΓΑΛΟΥΩΡΙΟΤ
ΓΟΞΑ ΒΤΡΩΝΔΙΑ
ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΝΔΟΤ ΠΔΣΡΙΣΙΟΤ
ΑΚΡΙΣΑΙ ΚΑΠΝΟΦΤΣΟΤ
ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓΚΙΣΡΟΤ
ΓΙΑ
ΡΟΤΠΔΛ
ΚΑΣΡΟ
ΠΑΛΑΙΣΙΚΟ ΚΔΡΚΙΝΗ
ΦΙΛΩΝ ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
ΥΝΟΛΟ

ΠΟΟ
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
24.000

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 83/2022 .
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί :
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Ο

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.
Σ..Τ

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ

Τπογπαθή 1

ΣΑ ΛΕΚΗ
Σ.Τ

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ
Σ.Τ

Τπογπαθέρ 18

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ
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