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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 18/28-9-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 122/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 18ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 5ο     Αίηεκα επητορήγεζες ηοσ Ποιηηηζηηθού σιιόγοσ Ιαρσδοτωρίοσ 

«Ο Άγηος Αζαλάζηος» γηα ηε δηοργάλωζε ηοσ Φεζηηβάι Σοπηθώλ 

Προϊόληωλ. 

                                  

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 7628/23.09.2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη   (20) κειώλ θαη ηελ απνπζία επηά   (7) κειώλ, όπσο: 

 

    

    

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινύγγνο Εήζεο  

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο  

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Χξήζηνο  

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Ρόδε νπιηάλα 

8 Θνξσλίδεο Παύινο   

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

12 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο   

13 Νηθεθφξνπ Κσλζηαληίλνο   

14 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

15 αββίδεο Παλαγηώηεο   

1 παλίδεο Δπζύκηνο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

19 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο   

20 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο)  3)  Κειαδίλεο Θσκάο (Χαξνπνύ)  4) 

Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε 

λόκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 

Δπαγγειία. 

 

Ο θ. παλίδεο Δπζύκηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο εξώηεζεο πνπ ηέζεθε από ηελ θα Ησαλλίδνπ Καξία 

θαη πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο ζπλδέζεθε ζην πάλει ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαζπζηεξεκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο πξναλαθεξζείζεο 

εξώηεζεο. 

 

 

Σν 5ν ζέκα εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ θ. 

Σνξνπλίδεο Ησάλλεο θαη αλαθέξζεθε ζηελ αίηεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ 

Καξπδνρσξίνπ «Ο Άγηνο Αζαλάζηνο», κε ηελ νπνία δεηείηαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 

πιιφγνπ κε ην πνζφ ησλ 2.000€ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 13νπ Φεζηηβάι Σνπηθψλ 

Πξντφλησλ ζην Δήκν ηληηθήο. Επίζεο, δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Δήκνπ ζηελ δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο ηνπ Φεζηηβάι κέζα απφ ηε ζπλδξνκή ηνπ Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.Ι».  

ύκθσλα κε ην άξζξν 202 §1Α ηνπ ΓΘΘ: 

«Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθώλ 

επηρνξεγήζεωλ: 

i. ζε λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εθθιεζηαζηηθώλ, θαζώο θαη 

ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ νξίωλ ηνπ 

Δήκνπ». 

Σηελ ελόηεηα Β ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη όηη: 

 «Η παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεωλ επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή 

πίζηωζε ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό γηα ην ζθνπό απηόλ. Τν ζπλνιηθό πνζό ηωλ 

επηρνξεγήζεωλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζό εθαηνζηό (1,5%) ηωλ ηαθηηθώλ 

εζόδωλ ηνπ δήκνπ. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ηωλ 

ρνξεγνύκελωλ εληζρύζεωλ από ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλω θνξείο πξνέξρνληαη από 

έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλωηέξω θνξείο ή αλ νη θνξείο 

πνπ επηρνξεγνύληαη είλαη ζρνιηθέο επηηξνπέο». 
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Επεηδή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ  2022  εγγξάθεζε πίζησζε 12.000 € ζηνλ Κ.Α.Ε 

00.6736.01 κε ηίηιν ‘’ Επηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο  ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία’’ αιιά 

εμαληιήζεθε , ε δαπάλε επηρνξήγεζεο ηνπ παξαπάλσ ζπιιφγνπ κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν 

θαηφπηλ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 αλέξρεηαη ζε 6.086.388,89 € θαη επνκέλσο ην πνζφ πνπ 

κπνξεί λα δηαηεζεί ζε επηρνξεγήζεηο ζπιιφγσλ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 91.295,83 € . 

Επνκέλσο ε επηρνξήγεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Καξπδνρσξίνπ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

εηήζηνπ θεζηηβάι ηνπηθψλ πξντφλησλ είλαη εθηθηή θαη  επηπιένλ ζπλάδεη κε ηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Δήκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 75 παξάγξαθνο ε ηνπ λ. 3463/2006 ζρεηηθά κε ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε θαη εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Σν θεζηηβάι πξαγκαηνπνηείηαη γηα 13ε ρξνληά θαη είλαη πιένλ γλσζηφ ζην λνκφ 

εξξψλ θαη επξχηεξα αθνχ ππάξρεη επηζθεςηκφηεηα θαη απφ ηε Θεζζαινλίθε κε 

απνξξφθεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο αγξφηεο –παξαγσγνχο ηνπ 

ηφπνπ καο. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα, ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ην 

αίηεκα ηνπ παξαπάλσ ζπιιφγνπ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη έιαβε ππφςε 

1. ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 1 ηνπ λ. 3463/2006,  

2. ηελ απφ 12-09-2022 αίηεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Καξπδνρσξίνπ, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 13νπ θεζηηβάι ηνπηθψλ πξντφλησλ απφ ην Δήκν 

ηληηθήο θαη ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Καξπδνρσξίνπ «Ο ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ» πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην αλελεξγφ Δεκνηηθφ ρνιείν Καξπδνρσξίνπ ζηηο 30 Οθησβξίνπ 

2022. 

2. Εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ παξαπάλσ ζπιιφγνπ κε ην πνζφ ησλ 2.000€ γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ ηεο παξαπάλσ εθδήισζεο.  

3. Εγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αλελεξγνχ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Καξπδνρσξίνπ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ παξαπάλσ θεζηηβάι. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 122/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

Σ..Τ 

 

Θληδές Μηθόιαος 

Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 19 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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