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                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 16/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 180/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου κοινωνικής προστασίας, 
οικολογικής παρέμβασης και πρωτοβουλίας των φίλων ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο «Ζωοφιλική 
Παρέμβαση Μελισσίων». 
 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
08.30΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21495/21-
10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα μέλη  (9) συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη 

Βασιλική και ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος. 

       
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 13ο  θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 15-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού  που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας, 
Οικολογικής Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο Ζωοφιλική 
Παρέμβαση Μελισσίων  

Σχετ.  : Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17650/28-8-2019 αίτημα  του  Συλλόγου  
                             
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
1. Με το σχετικό η Ζωοφιλική Παρέμβαση Μελισσίων μας γνωρίζει  ότι προτίθεται να  πραγματοποιήσει δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία του Δήμου μας ,το σχολικό έτος 2019-2020, που θα συμβάλλουν στη 
φιλοζωία και στα φιλοζωικά συναισθήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. 

2. Ο συνολικός Π/Υ του συνόλου των δράσεων  ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει : 
α. Προσκλήσεις , καταχωρήσεις στον τύπο                                            : 200,00€ 
β. Έγχρωμο έντυπο υλικό προς διανομή στους μαθητές                       : 500,00€ 
γ. Ενημερωτικές αφίσες                                                                          : 300,00€ 
δ. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξωτερικό συνεργάτη          : 2.000,00 ευρώ    
Για τον ανωτέρω σκοπό και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των άνω δράσεων, ο Σύλλογος  αιτείται τη 

χορήγηση ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€). 
  3. Με την υπ΄αριθμ.183/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επιχορήγηση του συλλόγου 
ΣΧΟΛΙΑ 
4. Σύμφωνα με τη περ. 5 παρ. ΣΤ άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, αρμοδιότητα του Δήμου είναι η εφαρμογή πολιτικών 

για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων 
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.    

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος  
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 5. Επίσης με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4257/14 ορίζεται ότι με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

6. Επιπλέον η πραγματοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, της φιλοζωίας και των φιλοζωικών , αισθημάτων νοούνται ως πολιτιστικές καθώς αποτελούν βασικές 
συνιστώσες του πολιτιστικού επιπέδου και της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου .   

 7. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 204 του Ν.4555/18: η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
58 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
όλων των εγγεγραμμένων στον π/υ 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.       

Σε συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019  επανατροποποιήθηκε  η περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του 
αρθ. 58 του ν. 3852/2010 με συνέπεια όποτε απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης να προηγείται απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής (αντί του δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου για έγκριση και διάθεση 
των δαπανών.  

8. 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. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
9. Μετά τα παραπάνω και επειδή  οι ανωτέρω δράσεις συμβάλουν στη φιλοζωία και κατ’ επέκταση στη προαγωγή 

του πνευματικού και πολιτιστικού  επιπέδου ενός τόπου  προτείνονται : 
Η εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την  επιχορήγηση  του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής 

Προστασίας, Οικολογικής Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο 
Ζωοφιλική Παρέμβαση Μελισσίων με το ποσό των 3.000,00 ευρώ  σε βάρος του Κ.Α. 00-6736.002 “Επιχορηγήσεις 
σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία”.           

10. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.    
 

 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα την περ. 5 παρ. στ΄ του άρθρου 75 και το άρθρο 202 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93).   

⎯ Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την περ. ε΄ της παρ. 
1 του άρθρου 58, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και αντικαταστάθηκε 
στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17650/28-8-2019 αίτημα  του  Συλλόγου για την προστασία των ζώων «Ζωοφιλική Παρέμβαση 
Μελισσίων». 

⎯ Την υπ’ αριθ. 183/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ5ΦΩΞ3-Η9Γ). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την  επιχορήγηση  του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής 
Προστασίας, Οικολογικής Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο Ζωοφιλική 
Παρέμβαση Μελισσίων με το ποσό των 3.000,00 ευρώ,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6736.002 “Επιχορηγήσεις σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία” του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.          

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  180/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
             Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Τόλιος Νικόλαος 
6. Βιλιώτης Ηλίας 
7. Κρανιώτης Παναγιώτης 
8. Φειδοπιάστης Αντώνης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 
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