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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: 20/17-11-2022 

 

Αριθ. Αποφ: 154/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ  Επί αιτήσεως του «Φιλοπρόοδου Επιμορφωτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ποροΐων» για επιχορήγηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα τη 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, 

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

τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 10047/11.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η 

οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους 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 είκοσι ενός  (21) μελών και την απουσία έξι  (6) μελών, όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αθανασιάδης Αναστάσιος 1 Δημόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αργυροπούλου Σταυρούλα 2 Γεωργιάδης Άνθιμος 

3 Δήμου Ιωάννης 3 Ζλατίντσης Αντώνιος 

4 Ζαπρίδης Ευστάθιος 4 Λεωνάκης Λεωνίδας 

5 Ιντζές Νικόλαος 5 Ραβανίδης Χρήστος 

6 Ιωαννίδου Μαρία 6 Φραγκαλής Δημήτριος 

7 Κορωνίδης Παύλος   

8 Κοσμίδης Παναγιώτης   

9 Λαζαρίδης Θεολόγος   

10 Λούγγος Ζήσης   

11 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

12 Μουμτζίδης Χαράλαμπος   

13 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

14 Νικολάου Λεωνίδας   

15 Παναγιωτίδης Ιωσήφ   

16 Ρόδη Σουλτάνα   

17 Σαββίδης Παναγιώτης   

18 Σπανίδης Ευθύμιος   

19 Τορουνίδης Ιωάννης   
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20 Τσίντσιος Γεώργιος   

21 Φυταγκουρίδου Όλγα   

 

Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αγγελίδου Αθανασία (Σιδηροκάστρου)  2) 

Δεμερτζής Κωνσταντίνος (Πλατανακίων) 3) Μελαδίνης Θωμάς (Χαρωπού)  4) 

Μπελελής Νικόλαος (Ροδόπολης). 

 
 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που 

κλήθηκε νόμιμα. 

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 

 

Οι κ. Ζλατίντσης Αντώνιος προσήλθε καθυστερημένα στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 

Ο κ. Ζαρπίδης Ευθύμιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου εκτός 

ημερησίας θέματος. 

Οι κκ. Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λούγγος Ζήσης, Σπανίδης Ευθύμιος, 

Μουμτζίδης Χαράλαμπος και Τσίντσιος Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Οι κκ. Δήμου Ιωάννης, Κοσμίδης Παναγιώτης, Λαζαρίδης Θεολόγος, 

Παναγιωτίδης Ιωσήφ και η κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησαν σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας πριν από την ψηφοφορία του 5ου θέματος της ημερησίας 

διάταξης. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο 

κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να συζητηθούν εκτάκτως τα ακόλουθα έξι (6) 

θέματα: 

1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2022 

2. Επί αιτήσεως του «Φιλοπρόοδου Επιμορφωτικού Πολιτιστικού 

Συλλόγου Άνω Ποροΐων» για επιχορήγηση πολιτιστικών εκδηλώσεων  

3. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2022. 

4. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη δημοτική οδό της 

επιχείρησης «BLOOM ARONIA MON. Ι.Κ.Ε». 

5. Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου βιοτεχνίας επίπλων 

στον οικισμό Κερκίνη. 

6. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕ 

ΣΙΝΤΙΚΗ και ορισμός νέου 

Το Σώμα ομόφωνα συναίνεσε στη συζήτησή τους. 

 

 

Το 2ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τουρισμού του Δήμου, και αναφέρθηκε 

στη με αριθμ. πρωτ. 10269/16.11.2022 αίτηση του «Φιλοπρόοδου Επιμορφωτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ποροΐων», με την οποία ζητείται η οικονομική 

ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 2.000€ για τη διοργάνωση της αναβίωσης 

του εθίμου της «σλάμας» (= γουρουνοσφάγεια). Επίσης, ο Σύλλογος ζητά 

συνδιοργάνωση με το Δήμο, έτσι ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προβολή 

του εθίμου στο κοινό. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 202 §1Α του ΔΚΚ: 

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών 

επιχορηγήσεων: 

i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς 

και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου». 

Στην ενότητα Β του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: 

 «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. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά 

των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς 

προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω 

φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές». 

 

Επειδή στον προϋπολογισμό του 2022 εγγράφηκε πίστωση 12.000€ στον Κ.Α.Ε 

00.6736.01 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», 

αλλά εξαντλήθηκε, η δαπάνη επιχορήγησης του παραπάνω συλλόγου μπορεί να 

καλυφθεί μόνο κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Το σύνολο των 

τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 ανέρχεται σε 6.086.388,89€ 

και, επομένως, το ποσό που μπορεί να διατεθεί σε επιχορηγήσεις συλλόγων δε θα 

πρέπει να ξεπερνά τις 91.295,83€. Η επιχορήγηση του «Φιλοπρόοδου 

Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ποροΐων» για τη διοργάνωση της 

αναβίωσης του εθίμου της «σλάμας» (= γουρουνοσφάγεια) είναι εφικτή και, 

επιπλέον, συνάδει με την αρμοδιότητα του Δήμου που προβλέπεται στο άρθρο 75 

στ΄ παρ. 5 και 10 του ν. 3463/2006 σχετικά με την προστασία του τοπικού 

πολιτισμού και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά με το αίτημα του παραπάνω συλλόγου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 

1. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 75 στ΄ παρ. 5 και 10, 

3. τη με αριθμ. πρωτ. 10269/16.11.2022 αίτηση του «Φιλοπρόοδου 

Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ποροΐων», 

μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από το Δήμο Σιντικής και τον «Φιλοπρόοδο 

Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Ποροΐων» της αναβίωσης του 
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εθίμου της «σλάμας» (= γουρουνοσφάγεια) που θα πραγματοποιηθεί στα 

Άνω Πορόϊα στις 26/12/2022. 

2. Εγκρίνει την επιχορήγηση του παραπάνω συλλόγου με το ποσό των 2.000€ 

για την κάλυψη μέρους των δαπανών της παραπάνω εκδήλωσης.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 21 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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