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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/13-05-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 45/2020
Θέμα 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες για βραβεύσεις Μαθητών – Αθλητών που
έτυχαν ειδικότερων διακρίσεων Πανελλαδικά».
Σήμερα την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη με χρήση της επίσημης υπηρεσίας
τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Τεύχος Α΄ 55/11-03-2020, ύστερα
από την με αρ.4373/08-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην
επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής με τηλεδιάσκεψη, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν οι :

Κατά την έναρξη της
συνεδρίασης δεν
συμμετείχαν οι :

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος

Κουτσάκης

Αθανάσιος

Πρόεδρος

2 Δημήτριος
3 Μαλαματής

Χαβαλές
Μπουντράκης

Νικόλαος
Λάμπρος

Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Δημήτριος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

5 Κλεάνθης
6 Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης
Μέλος
Παναγιάτης Μέλος

Πατούσης

Ονοματεπώνυμο
1. Αθανάσιος
Σταυρακάρας
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Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος
Σταυρακάρας και διέκοψε τη συμμετοχή του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.4148/06-05-2020 εισήγηση του κ. Χαβαλέ Δημητρίου
Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ 30.6.2006),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 ( παρ. 13 Β.Δ 17/5-15/6/1959)
3.
Τις διατάξεις του Ν.4625/19
4.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
5. Το αρ.58 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 Ν.4555/2018
και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε :
Την εξειδίκευση της πίστωσης στον ΚΑΕ 00.6443.04 «Δαπάνες για βραβεύσεις ΜαθητώνΑθλητών που έτυχαν ειδικότερων διακρίσεων Πανελλαδικά», στο ύψος του ποσού που θα
αποφασίσει η οικονομική επιτροπή με σκοπό την επιβράβευση του αθλητή Καρασερίδη
Κυριάκου κατοίκου και Δημότη Ηράκλειας που διακρίθηκε στο άθλημα Κικ-Μπόξινγκ
κατακτώντας στην κατηγορία εφήβων-71kg την τρίτη θέση σύμφωνα με τα έγγραφα που
επισυνάπτονται.
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος, πρότεινε να ενισχύσει ο Δήμος Ηράκλειας με το ποσό των
1.500,00€, τον Καρασερίδη Κυριάκο ως επιβράβευση για την 3η θέση που κατέλαβε στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kickboxing (κάτω των 19 ετών) αλλά και για τις διακρίσεις στην
Ελλάδα. Επίσης, ο Δήμαρχος τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ηράκλεια η συμμετοχή του στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η κατάκτηση της 3ης θέσης και ως ηθική ανταμοιβή ο Δήμος να
καλύψει με το ποσό αυτό των 1.500,00€ ένα μέρος των εξόδων, με δεδομένο ότι υπήρχε αίτημα
προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο οποίος ψηφίζει την ενίσχυση, λέγοντας ότι
όντως είναι μεγάλη τιμή για την Ηράκλεια προτείνοντας μάλιστα ο Δήμος να καλύψει όλα τα
έξοδα.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και τις παραπάνω τοποθετήσεις,
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, την υπ’ αρ.4148/06-05-2020 εισήγηση του κ.
Χαβαλέ Δημητρίου Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις
διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή και τις παραπάνω τοποθετήσεις
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη οικονομική ενίσχυση ποσού 1.500,00€ στον Καρασερίδη Κυριάκο κάτοικο και
δημότη του Δήμου Ηράκλειας ως επιβράβευση για την 3η θέση που κατέλαβε στο
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2.

3.

4.
5.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kickboxing (κάτω των 19 ετών) και για τις διακρίσεις στην
Ελλάδα.
Η ανωτέρω πίστωση θα ψηφιστεί και διατεθεί σε βάρος ΚΑΕ 00.6443.04 «Δαπάνες για
βραβεύσεις Μαθητών-Αθλητών που έτυχαν ειδικότερων διακρίσεων Πανελλαδικά» με
Απόφαση Δημάρχου.
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΚΑΕ 00.6443.04 «Δαπάνες για
βραβεύσεις Μαθητών-Αθλητών που έτυχαν ειδικότερων διακρίσεων Πανελλαδικά»,
ποσού 1.500,00€ υπέρ του κ. Καρασερίδη Κυριάκου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22-05-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

