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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 39ης/29-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 164/2021
ΘΕΜΑ:

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ.
ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3783/2511-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το τέταρτο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα
μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4830/2021 ισχύει:
Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α' βαθμού:
Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. vi) της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής
από δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του
οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και
αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά
πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, παρατείνεται από την λήξη της έως την
30η.6.2022.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ κατέθεσε την 493/18-11-2021
αίτηση με την οποία ζητά να επιχορηγηθεί για την υποστήριξη της δράσης του με το
ποσό των 2.990,00 €.
Θέμα: Αίτημα χρηματοδότησης του Σωματείου μας.
Κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα, αιτούμαστε την έγκριση χρηματοδότησης ποσού 2.990,00 € από το
ΝΠΔΔ προς το Σωματείο μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας, των προβλέψεων της
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νομοθεσίας και της βούλησης του Δημοτικού συμβουλίου για την στήριξη των
προσπαθειών που καταβάλει το Σωματείο μας για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού
αθλητισμού και της ενασχόλησης της νεολαίας με αθλητικές δραστηριότητες.
Θεωρούμε ότι όλοι κατανοούν τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειες μας να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των αγωνιστικών τμημάτων σε δραστηριότητες σε
όλη την έκταση της Δυτικής Μακεδονίας, με αυξημένο το κόστος των μετακινήσεων
λόγω και της πανδημίας COVID.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και αναμένουμε τη
θετική ανταπόκρισή σας.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος
Μιχούλη Μαρία
Ο Αθλητικός Σύλλογος είναι ένας δραστήριος σύλλογος με τμήματα στα οποία
ασχολούνται περισσότερα από 400 παιδιά (προσχολικής και σχολικής ηλικίας) και
περίπου 100 ενήλικες. Είναι καθήκον του Δήμου να στηρίζει τους φορείς που
προάγουν την αθλητική ιδέα.
Στον προϋπολογισμό έτους 2021 και στον ΚΑΕ 00.6735.01 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού
5.000,00 €.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την
εξειδίκευση της πίστωσης ως ακολούθως:
Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ για την άσκηση των
δραστηριοτήτων του με το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (2.990,00)
ευρώ.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να εγκρίνουν την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (2.990,00) ευρώ για την
επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ από τον Κ.Α. Εξόδων
00.6735.01 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του
προϋπολογισμού έτους 2021, έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) ως ισχύει
2. Το άρθρο 51 του Ν4830/2021
3. Την εισήγηση του Προέδρου.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
από διαλογική συζήτηση των μελών της

και μετά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
(2.990,00) ευρώ για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ
από τον Κ.Α. Εξόδων 00.6735.01 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωματεία» του προϋπολογισμού έτους 2021
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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