ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/9-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 84/2019
ΘΕΜΑ:

Επιχορήγηση Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 878/5-12-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -14- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Καμκούτης Θωμάς
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων
3 Αγγέλης Δημήτριος
3 Παπαδημητρίου Ζήνων
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Αχίλλας Γεώργιος
8 Κουκόλη Σοφία
9 Τράντα Ιωάννα
10 Τσέγκος Νικόλαος
11 Τέτος Νικόλαος
12 Μανώλας Αριστείδης
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
14 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
3 Παπανδρίτσα Μαρία
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος- Πολυφύτου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Στα πλαίσια υποστήριξης της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η επιχορήγηση του Μορφωτικού Ομίλου
Βελβεντού με το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την αντιμετώπιση
δαπανών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προτίθεται να κάνει με βάση τη σχετική

[1]

αίτηση (αριθμ. πρωτ. 38/06-12-2019) που κατατέθηκε από τον φορέα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ο Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού είναι ο παλιότερος πολιτιστικός φορέας του
τόπου και μέσα από τις δράσεις των πολλών τμημάτων του σηκώνει εδώ και πολλά
χρόνια το βάρος της πολιτιστικής δραστηριότητας στην κοινωνία του Βελβεντού.
Συμβάλλει στην δημιουργική απασχόληση κυρίως της νεολαίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06:
«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών,
καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν
ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι,
ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και
παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την
επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του
συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για
την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των
σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
Β. 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.»
Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου, έχει προβλεφθεί σχετική
πίστωση στον Κ.Α. 00.6736.01 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους
και σωματεία».
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο
θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, και αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις :
•
της παρ. 3 του άρθρου 158, και της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ
93/τ.Α΄)
•
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
2.
τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Βελβεντού, οικ. έτους 2019
(τετραμήνου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019), ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.
22/2019
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ.
154680/16-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας
3. την αριθμ. 78/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την
τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με την οποία γράφτηκε πίστωση
ποσού 3.000,00 € στον Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους
και σωματεία».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την επιχορήγηση του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού με το ποσό των
δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (2.990,00 €) για την αντιμετώπιση δαπανών
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει τον Δεκέμβριο του 2019.
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Την απόφαση καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μείζονος
Αντιπολίτευσης κ. Τέτος Νικόλαος, κ. Μανώλας Αριστείδης και κα Θεοχαροπούλου
Ελευθερία, καθώς και η Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα Γκαμπράνη
Ειρήνη.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 11 Δεκεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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