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ΠΡΟΣ  κο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς, 
Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Διονύσου». 
 

Έχοντας υπόψη:   
 1. Το υπ’ αριθ. 10374/11-04-2017 έγγραφο της Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών. 

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
 3). Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 202 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τευ= χος Α )́ «Κυ= ρωση του Κω= δικα Δη= μων και Κοινοτη= των». 

 4). Το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014. 
 5).Τις διατάξεις του Ν.44403/20-10-11,ΦΕΚ 2494/τ Β́ /́4-11-11 και το άρθρο 41 του 

Ν.4129/13 

 6).Τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών συλλόγων και 

Ιερών Ναών. 
  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 «με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή 

της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση 
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί 

σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη 
του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων 

από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες 

οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση 

συλλόγων 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 δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή 
Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας». 

Επίσης, α)σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 

Ν.4305/2014,καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται  με ποσό άνω των 

τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία 
δαπανών τους στη Διαύγεια.  

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015  



 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή 

χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων 
της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της 

επιχορήγησης. 

 

και β) σύμφωνα με το Ν.44403/20-10-11,ΦΕΚ 2494/τ Β́ /́4-11-11 και το άρθρο 41 του 
Ν.4129/13 οι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή κατάθεσης των οικονομικών τους στοιχείων 

στους κρατικούς φορείς από τους οποίους εποπτεύονται (Ελεγκτικό Συνέδριο, Περιφέρεια 

Ανατ. Αττικής, Ιερά Μητρόπολη).   
Α) Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της υπ’ αριθ. 10374/11-04-2017 
έγγραφο της Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών, 

κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πολιτιστικών, αθλητικών και 

λοιπών συλλόγων και Ιερών Ναών που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου με τις οποίες προσδιορίζονται αναλυτικά (προϋπολογισμός, ημερομηνία, τόπος, κ.λ.π.) οι 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθενται οι σύλλογοι να 

διαθέσουν την αιτούμενη επιχορήγηση. Οι εκδηλώσεις/δράσεις αυτές συμβάλλουν στην 

προαγωγή του πολιτισμού και αθλητισμού και επηρεάζουν ένα ευρύ κύκλο προσώπων. 
Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταθέσει σχετική αίτηση συνοδευόμενη μεταξύ άλλων από το 

πρόγραμμα δράσης και τον απολογισμό δράσης του τελευταίου έτους με αποδεικτικά στοιχεία, 

οι παρακάτω σύλλογοι και αναφέρονται τα ποσά που εισηγούμαστε προς έγκριση : 

 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 
1. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗ” με το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ  
2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με το ποσό των 21.700,00 ΕΥΡΩ  

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ με το ποσό των 17.200,00 ΕΥΡΩ  

4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ με το ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ  

5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ με το ποσό των 15.700,00 ΕΥΡΩ  
6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ” 

με το ποσό των 23.200,00 ΕΥΡΩ  

7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ “ΝΙΚΗ” με το ποσό των 21.700,00 ΕΥΡΩ  
8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ “ABC” με το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ  

9. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ με το ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ  

10. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΟΛΛΕΥ) με το ποσό των 7.700,00 ΕΥΡΩ  

11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ “ΤΟ ΟΙΟΝ” με το ποσό των 7.700,00 ΕΥΡΩ  
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΣ με το ποσό των 2.100,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 

 

ΣΥΝΟΛΟ : 145.000,00 ΕΥΡΩ 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 
 
1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, με το ποσό των 11.000,00 ΕΥΡΩ  
2. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, με το ποσό των 8.000,00 ΕΥΡΩ  

3. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟΔΟ», με το ποσό των 8.000,00 

ΕΥΡΩ 
4. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου-«ΔΡΥΑΔΕΣ», με το ποσό των 5.000,00 

ΕΥΡΩ.  

5. Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Εν Δράσει», με το ποσό των 2.500,00 ΕΥΡΩ 

6. Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Δροσιάς, με το ποσό των 5.500,00 ΕΥΡΩ 
7. Ένωση Ποντίων Δροσιάς, με το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ 

8. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου – «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ. 

9. Ροταριανός Όμιλος “ΑΝΟΙΞΗ-ΣΕΜΕΛΗ”, με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ  

10. Ροταριανός Όμιλος “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ 
11. Φιλοζωικός Σύλλογος Διονύσου, με το ποσό των 3.500,00 ΕΥΡΩ  

12. Χορωδία Διονύσου ΣΕΜΕΛΗ, με το ποσό των 3.000,00 ΕΥΡΩ  

13. Σωματείο Οικισμός Ρέας, με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ 

14. Εθελοντές Αρωγοί ζώων Αγ. Στεφάνου με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ 
15. Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσου με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ 

16. Πολιτιστικός Οργανισμός “ΘΕΑΣΙΣ” με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ 



 
 

 

17. Κέντρο Λαικού Πολιτισμού “ ΧΟΡΕΥΡΕΣΙΣ” με το ποσό των 3.500,00 ΕΥΡΩ  
18. 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Διονύσου με το ποσό 1.500,00 ΕΥΡΩ 

19.  Εξωραϊστικός Σύλλογος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ  

20. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγ. Στεφάνου με το ποσό των  5.000,00 ΕΥΡΩ  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 67.500,00 ΕΥΡΩ. 
 

 
 

* Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου  ο.ε. 2017 ανέρχονται στο ποσό των  

15.255.675,96  ευρώ {(0: Τακτικά έσοδα = 12.696.475,96 ευρώ) συν (21: Έσοδα 
παρελθόντων οικονομικών ετών τακτικά = 2.559.200,00 ευρώ) =(Σύνολο Τακτικών 

εσόδων = 15.255.675,96 ευρώ)} επί 1,5%=  228.835,14 ευρώ.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2017 και στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις στον κωδικό αριθμό  00.6735 ποσό 145.000,00 ευρώ και στον κωδικό αριθμό 

00.6736 ποσό 67.500,00 ευρώ, συνολικά 212.500,00 ευρώ, δηλαδή έχει εγγραφεί συνολικά 

ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Νόμου 3463/2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το Δ.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 

 A). Την επιχορήγηση των ανωτέρω Συλλόγων -Σωματείων με έδρα εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων/δράσεών τους, με τα ποσά 

που αναφέρονται στην εισήγηση. 

Β).  Την διάθεση πίστωσης ποσού 145.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 με την ονομασία 

“ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” και την διάθεση πίστωσης ποσού 
67.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736  με την ονομασία “ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία” αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 212.500,00 ευρώ πίστωση ποσού των 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 καθώς και για την έγκριση της ανάληψης και 

απόδοσής της στους παραπάνω αναφερόμενους Συλλόγους με έδρα εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Διονύσου. 
                                                

 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 

 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2.Γραφείο Αντιδημάρχου Κοιν.Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.                  


