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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Άγιος Στέφανος, 24/05/2013                                                                                                 
Αρ. Πρωτ.: -16097-

   ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                              ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ∆Σ                                

                                  ∆ήµου ∆ιονύσου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 
σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

 Σχετ.:  α) Οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 περί «Επιχορηγήσεων και 
βοηθηµάτων»   

               

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 ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
εργαζοµένων στους οικείους ∆ήµους 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 ∆ήµους 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 ∆ήµο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας». 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της υπ’ αριθµ. 11839/17-4-2013 επιστολής 
του ∆ηµάρχου, κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις οικονοµικής ενίσχυσης των πολιτιστικών, 
αθλητικών και λοιπών συλλόγων που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου 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: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 12929/25-4-
2013) και αιτούµενο ποσό 35.500 ΕΥΡΩ 

2. Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ», µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. 
Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13907/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 25.000 ΕΥΡΩ 

3. Αθλητικός Όµιλος Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13895/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 7.000 ΕΥΡΩ 
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4. Αθλητικός Όµιλος Άνοιξης, µε έδρα την ∆.Ε. Άνοιξης (αρ. πρωτ. αίτησης 14701/17-5-
2013) και αιτούµενο ποσό 21.000 ΕΥΡΩ 

5. Αθλητικός Όµιλος ∆ιονύσου, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13888/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 45.000 ΕΥΡΩ 

6. Αθλητικός Σύλλογος ∆ροσιάς-ΝΙΚΗ, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 
13558/8-5-2013) και αιτούµενο ποσό 38.000 ΕΥΡΩ 

7. Αθλητικός Όµιλος Κρυονερίου, µε έδρα την ∆.Ε. Κρυονερίου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13887/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.500 ΕΥΡΩ 

8. Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης, µε έδρα την ∆.Ε. Ροδόπολης (αρ. πρωτ. αίτησης 
13792/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 10.000 ΕΥΡΩ 

9. Αθλητικός Όµιλος Σταµάτας, µε έδρα την ∆.Ε. Σταµάτας (αρ. πρωτ. αίτησης 
13960/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 28.000 ΕΥΡΩ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. 
αίτησης 11740/17-4-2013) και αιτούµενο ποσό 15.000 ΕΥΡΩ 

2. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. 
Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13957/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 5.500 ΕΥΡΩ 

3. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 
(αρ. πρωτ, αίτησης 13941/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 3.500 ΕΥΡΩ Πολιτιστικός  

4. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου – «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. 
Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13979/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 9.950 ΕΥΡΩ 

5. Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου Αττικής & Περιχώρων, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 
(αρ. πρωτ. αίτησης 13822/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 15.800 ΕΥΡΩ 

6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού Ποντίων Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την 
∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13710/9-5-2013) και αιτούµενο ποσό 2.500 
ΕΥΡΩ 

7. Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την 
∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 15881/23-5-2013) και αιτούµενο ποσό 20.000 
ΕΥΡΩ 

8. Ροταριανός όµιλος Άνοιξη-Σεµέλη, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13711/9-5-2013) και αιτούµενο ποσό 4.200 ΕΥΡΩ 

9. Φιλοζωικός Σύλλογος ∆ιονύσου, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13832/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 6.580 ΕΥΡΩ 

10. Χορωδία ∆ιονύσου ΣΕΜΕΛΗ, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13781/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 7.000 ΕΥΡΩ 

11. Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 
13951/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 6.500 ΕΥΡΩ 

12. Σωµατείο Οικισµός Ρέας, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 13811/10-5-
2013) και αιτούµενο ποσό 1.300 ΕΥΡΩ 

13. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, µε έδρα την ∆.Ε. Κρυονερίου (αρ. 
πρωτ. αίτησης 14062/13-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.000 ΕΥΡΩ 

14. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου- «∆ΡΥΑ∆ΕΣ», µε έδρα την ∆.Ε. 
Κρυονερίου (αρ. πρωτ. αίτησης 13939/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 13.980 ΕΥΡΩ 

15. Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης, µε έδρα την ∆.Ε. Ροδόπολης 
(αρ. πρωτ. αίτησης 13572/8-5-2013) και αιτούµενο ποσό 5.000 ΕΥΡΩ 
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16. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟ∆Ο», µε έδρα την ∆.Ε. 
Ροδόπολης (αρ. πρωτ. αίτησης 13935/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.000 ΕΥΡΩ 

 

Ακόµα, έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου ο.ε. 2013  ποσού 
110.000 ΕΥΡΩ µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και 
70.000 ΕΥΡΩ µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» στους 
Κ.Α. 00.6734 και Κ.Α 00.6735 αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 
180.000 ΕΥΡΩ που είναι µικρότερη του 1,5 % των τακτικών εσόδων του ∆ήµου. Πιο 
συγκεκριµένα, τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου για το ο.ε. 2013 ανέρχονται στο ποσό των 
16.246.522,73 ΕΥΡΩ, άρα: 16.246.522,73 ΕΥΡΩ επί 1,5% = 243.697,84 ΕΥΡΩ. 

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

α) Την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων-σωµατείων µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων/δράσεων τους, σύµφωνα µε το 
καταστατικό σκοπό τους και µε τις οποίες συµβάλλουν στην προαγωγή του πολιτισµού και 
αθλητισµού και επηρεάζουν ένα ευρύ κύκλο προσώπων, µε τα εξής ποσά: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», µε το ποσό των 18.000 ΕΥΡΩ 

2. Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ», µε το ποσό των 5.000 
ΕΥΡΩ 

3. Αθλητικός Όµιλος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ 

4. Αθλητικός Όµιλος Άνοιξης, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 

5. Αθλητικός Όµιλος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ 

6. Αθλητικός Σύλλογος ∆ροσιάς-ΝΙΚΗ, µε το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ 

7. Αθλητικός Όµιλος Κρυονερίου, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 

8. Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 

9. Αθλητικός Όµιλος Σταµάτας, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 107.000 ΕΥΡΩ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 9.500 ΕΥΡΩ 

2. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, µε το ποσό των 
5.000 ΕΥΡΩ 

3. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ  

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

5. Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου Αττικής & Περιχώρων, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού Ποντίων Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό 
των 1.000 ΕΥΡΩ    

7. Ροταριανός όµιλος Άνοιξη-Σεµέλη, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ                                                                                       

8. Φιλοζωικός Σύλλογος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

9. Χορωδία ∆ιονύσου ΣΕΜΕΛΗ, µε το ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ 

10. Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ 
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11. Σωµατείο Οικισµός Ρέας, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

12. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 

13. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου- «∆ΡΥΑ∆ΕΣ», µε το ποσό των 
5.000 ΕΥΡΩ 

14. Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ                                                                                         

15. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟ∆Ο», µε το ποσό των  
6.000 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ: 54.000 ΕΥΡΩ  

 

β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 107.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 µε την 
ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 54.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 µε την ονοµασία 
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» των εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013, καθώς και για την έγκρισης της ανάληψης και 
απόδοσης της στους παραπάνω αναφερόµενους συλλόγους µε έδρα εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΠΑΥ   /         και ΠΑΥ   /       ). 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 


