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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: 15/29-7-2022  

 

Αριθ. Αποφ: 100/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 14ο      Επί αιτήσεως του ΝΠΔΔ «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ» για έκτακτη επιχορήγηση 

με το ποσό των 20.000€ για συντήρηση γηπέδων. 

                                  

 

    Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5799/25.07.2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς 

Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την 

παρουσία δεκατεσσάρων (14) μελών και την απουσία δεκατριών (13) μελών, 

όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1 Αργυροπούλου Σταυρούλα 1 Αθανασιάδης Αναστάσιος 
2 Δήμου Ιωάννης 2 Γεωργιάδης Άνθιμος 

3 Ιντζές Νικόλαος 3 Δημόπουλος Κωνσταντίνος 
4 Ιωαννίδου Μαρία 4 Ζαπρίδης Ευστάθιος 

5 Κοσμίδης Παναγιώτης 5 Ζλατίντσης Αντώνιος 

6 Μουμτζίδης Χαράλαμπος 6 Κορωνίδης Παύλος 

7 Λαζαρίδης Θεολόγος 7 Λεωνάκης Λεωνίδας 

8 Μαυροφρύδης Κυριάκος 8 Λούγγος Ζήσης 

9 Νικολάου Λεωνίδας 9 Νικηφόρου Κωνσταντίνος 

10 Παναγιωτίδης Ιωσήφ 10 Ραβανίδης Χρήστος (ασθενής) 
11 Ρόδη Σουλτάνα 11 Σπανίδης Ευθύμιος 
12 Σαββίδης Παναγιώτης 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Τορουνίδης Ιωάννης 13 Φυταγκουρίδου Όλγα 
14 Τσίντσιος Γεώργιος   

 

Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αγγελίδου Αθανασία (Σιδηροκάστρου)  2) 
Μελαδίνης Θωμάς (Χαροπού)  3) Μπελελής Νικόλαος (Ροδόπολης)  4) 

Νικηφόρου Βασίλειος (Ανατολής)  5) Πετρακόπουλος Νικόλαος (Άνω Ποροϊων). 

   

 

     

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

Ευαγγελία. 
 

Ο κ. Ζαπρίδης Ευστάθιος προσήλθε καθυστερημένα στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος. 

Ο κ. Δημόπουλος Κωνσταντίνος προσήλθε καθυστερημένα στη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος. 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης  αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος. 

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος. 

Ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος. 

 

Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κος Δήμαρχος και 

αναφέρθηκε στη με αριθμ. 24/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ» για αίτηση έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο με το ποσό 

των 20.000€. Η «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ» αιτείται την επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει 

τις δαπάνες που προκύπτουν από την κάλυψη του κόστους των λειτουργικών 

δαπανών των γηπέδων Αγκίστρου και Ροδοπόλεως, τα οποία ο Δήμος της 

παραχώρησε δωρεάν με την απόφαση 73/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην 

ίδια απόφαση ορίστηκε ότι εφεξής τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των 

γηπέδων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ». Η 

παραχώρηση έγινε ομόφωνα δεκτή με την απόφαση 21/2022 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ», με την προϋπόθεση τα κόστη για το έτος 2022 να 

καλυφθούν από το Δήμο, καθώς αυτές οι δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη 

σύνταξη του προϋπολογισμού του 2022 της «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ». Συγκεκριμένα, τα 

κόστη για τη λειτουργία και συντήρηση των δύο γηπέδων για το έτος 2022 

αναλύονται ως εξής: 

 

Α/Α Κωδικός 

Ποσό αιτούμενης 

έκτακτης 

επιχορήγησης. 

1 
15.6261 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων της Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ). 
2.000€ 

2 
15.6273 (Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή 

φωταέριο για δικές τους υπηρεσίες). 
3.000€ 

3 
15.6631 (Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού). 
1.000€ 

4 
15.6661.01 (Ηλεκτρολογικό υλικό για τη 

συντήρηση των Δ.Α.Κ). 
1.000€ 

5 
15.6661.02 (Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων γενικά). 
2.000€ 

6 
15.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων). 
2.000€ 

7 15.6693 (Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού). 1.500€ 
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8 
15.6699.01 (Προμήθεια αναλωσίμων αθλητικού 

εξοπλισμού). 
1.500€ 

9 15.6262.01 (Συντήρηση πρασίνου γηπέδων). 6.000€ 

 

Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του ΝΠ, οι πόροι του είναι η ετήσια τακτική 

επιχορήγηση του Δήμου, η οποία ανέρχεται σε 160.804,11€ και η τυχόν έκτακτη 

επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα, ο κος Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει 

σχετικά με την έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης με το ποσό των 20.000€ στο 

ΝΠΔΔ «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ» για τη συντήρηση των γηπέδων Αγκίστρου και Ροδοπόλεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη του  

1. Την απόφαση με αριθμ. 24/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ», 

2. Το με αριθμ. 1060/30.05.2022/τεύχ. Β΄ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ», 

3. Την εισήγηση του θέματος και τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 20.000€ στο ΝΠΔΔ 

«Α.ΠΟΔΡΑ.ΣΙ» για τη συντήρηση των γηπέδων Αγκίστρου και Ροδοπόλεως για το 

2022. 

 

Η κα Ιωαννίδου Μαρία δήλωσε παρούσα, οπότε η ψήφος της δεν 

υπολογίζεται στην καταμέτρηση των ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 67 

παρ. 10 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1β του ά. 177 του ν. 

4635/2019. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2022. 

   Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
                Τ.Σ.Υ 
    ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

          Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.Υ 

 

Υπογραφές 13 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 


