
 ΔΗΜΟΣ    ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                  Αριθμ. Απόφ. 178/2019 
 

---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

   
Από το πρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεμαΐδα   σήμερα   12-7-2019    ημέρα   Παρασκευή     και  
ώρα  7:00   μ.μ.  στο Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε     το Δημοτικό 
Συμβούλιο  μετά   την    υπ. αριθμ.  13368/8-7-2019   πρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Παπαοικονόμου  η οποία επιδόθηκε 
στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67    του Ν. 

3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω 
θέματα: 
 ……………………………………………………………………………………….. 

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βλατσιωτών « ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ » 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Σίσσιος Μιχάλης  Βρυζίδου Παρασκευή 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο   
3 Καίδης Απόστολος   
4 Κατσίδης Ευστάθιος   
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος   
7 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Πολυχρονίδης Δημήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος   
11 Σιδηρόπουλος Κοσμάς        
12 Παπάς Ευθύμιος   
13 Κάλφας Γεώργιος   
14 Σερσέμης  Κωνσταντίνος   
15 Σπενδαμίδης Γιώργος    
16 Κοκκινίδης Γεώργιος   
17 Χαιτίδης Γεώργιος       
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    18 Κύρκα Μαρία    
    19 Αριστερίδης Ιωάννης   

20 Παπαοικονόμου Παντελής 
22 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
23 Τσολακίδης Ισαάκ 
24 Ανδρεάδης Κων/νος 
25 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
26 Μπίγγας Στέφανος 
27 Καραίσκος Γεώργιος       
28 Μίχος Κωνσταντίνος         
29 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
30 Ζαραφίδης Δημήτρης 
31 Απαζίδου Σοφία 
32 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
33 Χόλμπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης   ήταν  παρών 
 
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, 
Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και 
παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος εισηγούμενος το 
παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου 
την από 5-7-2019 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών 
Πτολεμαΐδας « Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ »  με την οποία ζητά 
οικονομική ενίσχυση  5.000 € για την υλοποίηση των πολιτιστικών 
δράσεων  του συλλόγου και συγκεκριμένα : 
- Για την  20η   Ιουλίου του Προφήτη Ηλία διήμερες εκδηλώσεις 
στην Τ.Κ. Βλάστης και 
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- Για την 15 Αυγούστου τριήμερες εκδηλώσεις στην Τ.Κ. Βλάστης 
με τον  « Τρανό χορό »  ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο σε 
ενδιαφέρον έθιμο της περιοχής. 
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος υπενθύμισε το σώμα ότι με προσπάθειες 
του Δήμου μας  επιτεύχθη το αίτημα μας για ένταξη του δρώμενου 
στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO 
Οι εν λόγω εκδηλώσεις στην Βλάστη  αποτελούν πόλο έλξης για 
χιλιάδες επισκέψεις απ’ όλη την Ελλάδα και από το Εξωτερικό και 
αυξάνουν την τουριστική  προβολή της Κοινότητας ,  την λαϊκή 
τέχνη, τα  κτηνοτροφικά προϊόντα  και γενικότερα τον πολιτισμό .  
Ο Δήμος μας είναι αρωγός σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και 
προτείνει την ικανοποίηση του αιτήματος . 
 
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 
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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. 
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν 
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν 
αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν 
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, 
όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της 

παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 
3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 
94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως 
όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για  
επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία    είναι 
γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την επιχορήγηση 
του συλλόγου Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας « Προφήτης Ηλίας με το 
ποσό των 5.000,00 €  προκειμένου να καλύψουν μέρος των εξόδων 
του για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 
20 Ιουλίου και του 15 Αυγούστου. 
Με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
του Ν.4305/2014 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που 
επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών 
τους στη Διαύγεια. 
 
Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η. Δ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10%CE%B2-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-16-13/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-16-13/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B7%CE%B4%CF%86-40105714-01-2015-%CF%86%CE%B5%CE%BA-11621-01-2015-%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B7%CE%B4%CF%86-40105714-01-2015-%CF%86%CE%B5%CE%BA-11621-01-2015-%CF%84/
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ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση 
να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης 
επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής 
σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών 
επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι 
φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι 
οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 
4305/2014» 
Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης 
Διοικ. Μετ. & Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους 
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής 
κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής 
κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την 
έγκριση της επιχορήγησης.  
 
 
Η αθέτηση της ως άνω υποχρέωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
τους από παρόμοιες μελλοντικές χρηματοδοτήσεις, ενώ δεν 
καθιστά μη νόμιμη ή μη κανονική την πρώτη καταβληθείσα 
χρηματοδότηση. (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)  (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 
7 Πράξη 270/2017) 
 
 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06  
2) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 
8) την εγγεγραμμένη πίστωση  στον Κ.Α.   006736.0000 « 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία » 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-2702017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-2702017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/
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1.Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βλατσιωτών « Προφήτης Ηλίας » με το ποσό των 5.000 €  για την 
διοργάνωση  διήμερων  εκδηλώσεων του Προφήτη Ηλία και 
τριήμερες εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου.. 
2. Εξειδικεύει πίστωση  5.000 € από τον ΚΑ 00.6736.0000 « 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία » του 
πρ/σμού οικ. Έτους 2019 . 
 
 
              Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ.  178/2019 
…………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
 

                          Ο Δήμαρχος                               Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαμανίδης 
 

 1.  Σίσσιος Μιχάλης  
 2.  Ιορδανίδης  Φώτιο  
 3.  Καίδης Απόστολος  
 4.  Κατσίδης Ευστάθιος  
 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος  
 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 7. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
                                        8. Καραφουλίδης Ανέστης                                                                     
 9. Πολυχρονίδης Δημήτρης  
 10. Βύρλιος Μάρκος  
 11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς  
 12. Παπάς Ευθύμιος  
 13. Κάλφας Γεώργιος  
     14. Σερσέμης  Κωνσταντίνος  

 15. Σπενδαμίδης Γιώργος   
 16. Κοκκινίδης Γεώργιος  
 17. Χαιτίδης Γεώργιος  
 18. Κύρκα Μαρία   
 19. Αριστερίδης Ιωάννης  
 20. Παπαοικονόμου Παντελής  
 21. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
 22. Τσολακίδης Ισαάκ  
 23. Ανδρεάδης Κων/νος  
 24. Ασπράγκαθος Ιωάννης  
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 25. Μπίγγας Στέφανος 
 

 

             Πτολεμαΐδα 26. Καραίσκος Γεώργιος        
     Ο Πρόεδρος  Δημοτικού           27. Μίχος Κωνσταντίνος          
             Συμβουλίου  28. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  
 29. Ζαραφίδης Δημήτρης  
 30. Απαζίδου Σοφία  
           31. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
  Παντελής Παπαοικονόμου            32. Χόλμπα Αντωνία  
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