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Θέμα: Επί αιτήματος του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TANGO EMOCION» για 
οικονομική ενίσχυση 

Η Πρόεδρος του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TANGO EMOCION», με έδρα τη 
Βέροια,  Βασιλική Μιχαηλίδου, με αίτησή της (αρ. πρωτ. 15188/07-08-2020), 
ζητά την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου για τη διοργάνωση πολιτιστικής 
εκδήλωσης στο πλαίσιο πραγμάτωσης των στόχων του σωματείου που είναι η 
ανάδειξη της τέχνης του χορού και η καλλιτεχνική ανάπτυξη. 

Σκοπός της πολιτιστικής εκδήλωσης πέρα από την ανάδειξη της κουλτούρας του 
αργεντίνικου τάνγκο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και αναπτύσσεται ταχέως 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι επίσης η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της τοπικής κοινωνίας λόγω της προσέλευσης συμμετεχόντων 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και η ανάδειξη της πόλης μας ως 
τουριστικού προορισμού, προβάλλοντας στους συμμετέχοντες τα 
σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής όπως τους 
αρχαιολογικούς χώρους, την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα καθώς 
επίσης και μέσω της διοργάνωσης περιπάτων στη φύση. 

Συνολικά, η δράση αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και την 
προβολή μιας θετικής εικόνας της πόλης που μπορεί να βοηθήσει στην 
προαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η οικονομική ενίσχυση του 
«TANGO EMOCION» για τη διοργάνωση της τριήμερης πολιτιστικής εκδήλωσης 
που πραγματοποίησε ο σύλλογος το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου 2020 στη 
Βέροια. 

Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Βέροιας για τη 
διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2020, 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6736.001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία».
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Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/07-06-2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-
4-2014): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, η παρ. 1 
του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1Α. 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.

1Β. 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.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των 
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς 
προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους 
ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3681/2010, 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 Δοικ. Μετ & Η. Δ. 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων 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».

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TANGO 
EMOCION» για τη διοργάνωση τριήμερης πολιτιστικής εκδήλωσης που 
πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου 2020 στη Βέροια. 
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