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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 305 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.21 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την 

επιχορήγηση του "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"  » 

    

 

 

 

            Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 1η  Ιουνίου   του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την 

16.224/ 27/05/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε 

σύμφωνα με  

 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/18,  
 

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1Α/Γ.Π. οικ. 

31950/21.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2141),  

 

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  4) 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -7-  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
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Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη 

απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του 

"ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"», δίνει το λόγο στην 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητισμού και Νεολαίας,  κ. 

Λυμπερίδου Φανή , η οποία λέγει τα παρακάτω: 

         “Κύριοι Σύμβουλοι,  λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 202 του Ν.3463/06 σχετικά με Επιχορηγήσεις & βοηθήματα σε 

νομικά πρόσωπο δημοσίου δικαίου κ.λ.π. 

2) Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 περ. ε΄παρ. 1,  όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν.4625/19.  

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

16 του Ν.4305/2014. 

4) Την απόφαση Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 

116/21.01.2015 τεύχος Β΄) 

5) Την με αριθ. πρωτ. 16070/26-5-2021 αίτηση του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου 

Αλεξανδρούπολης»  με την οποία αιτείται την επιχορήγηση του με το ποσό 

των 35.000,00 € σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που 

αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του. 

6) Την υπ΄αρ  261/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία 

αποφασίστηκε η πίστωση στον Κ.Α. 00.6735.001 συνολικού ύψους 

50.000,00 €, για Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους & Σωματεία 

7) Το γεγονός ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για 

Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία είναι γενική 

παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης της πίστωσης για την επιχορήγηση των 

Αθλητικών Σωματείων του Δήμου. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

τη λήψη απόφασης για την επιχορήγηση δέκα έξι χιλιάδων  (16.000,00) €υρώ  

από τον Κ.Α.00.6735.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 στον 

«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με σκοπό τις 

μετακινήσεις του ομίλου και τα έξοδα διατροφής του.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

      Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.00.6736.001 , πίστωσης του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

 

- την επιχορήγηση δέκα έξι χιλιάδων  (16.000,00 €) ευρώ,  από τον 

Κ.Α.00.6735.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 στον 

«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με σκοπό τις 

μετακινήσεις του ομίλου και τα έξοδα διατροφής του, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του. 

 

 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
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υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                  1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 

                                                                  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                  3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

                                                                  4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

                                                                  5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

                                                                  6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  

 

ΑΔΑ: ΨΞΡΖΩΨΟ-1ΨΕ


		2021-06-07T10:50:07+0300
	Athens




