ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 19/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Δγκριση δαπανών.
Αριθ. Απόφασης: 274/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 10 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ώξα 13:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκό πξσηνθόιινπ 10876/09-08-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 14 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Κνπξξή ΄Αλλα
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Μπάληεο Ινξδάλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ, Βνιηώηεο Αξγύξηνο θαη Σζαρεηξίδεο πύξνο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 21ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη
δηάθνξεο δαπάλεο πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ παξαθάησ δαπαλώλ από ηνπο ΚΑΔ ηνπ
ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018 σο εμήο:
1.ε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6735 κε ηίηιν
«Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» ην πνζό ησλ 900,00€ σο
επηρνξήγεζε έηνπο 2018 ζηνλ ζηνλ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΡΙΚΟΤ
2.ε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6735 κε ηίηιν
«Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» ην πνζό ησλ 400,00€ σο
επηρνξήγεζε έηνπο 2018 ζηνλ
ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ από
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ ζπλνιηθά
εηεζίσο, ν επηρνξεγνύκελνο ζύιινγνο νθείιεη λα αλαξηά ζην Μεηξών
Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη
νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν.
3861/2010 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014. (άξζξν 4 ηεο Απόθαζεο
Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΔΚ 116/21.01.2015 ηεύρνο Β’).
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:


Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σελ έγθξηζε δαπάλεο ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ από ηνπο ΚΑΔ ηνπ ππό θαηάξηηζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018 σο εμήο:
1.ε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6735 κε ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο
ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» ην πνζό ησλ 900,00€ σο επηρνξήγεζε έηνπο 2018
ζηνλ ζηνλ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΡΙΚΟΤ
2.ε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6735 κε ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο
ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» ην πνζό ησλ 400,00€ σο επηρνξήγεζε έηνπο 2018
ζηνλ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ από θνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, ν
επηρνξεγνύκελνο ζύιινγνο νθείιεη λα αλαξηά ζην Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ
επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16
Ν. 4305/2014. (άξζξν 4 ηεο Απόθαζεο Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΔΚ
116/21.01.2015 ηεύρνο Β’).

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 274/2018.
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