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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..26η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..11/12/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 838/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ  38ο: «Λήψη απόφασης (μετά από αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2018) για 
συμπληρωματική παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς 
Συλλόγους και Σωματεία καθώς και σε Σωματεία και Συλλόγους που επιχορηγούνται για 
πρώτη φορά, με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου ». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 26ης/11-12-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..11η Δεκεμβρίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..42466/7-12-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
9. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 
κ. Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, 
Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης(δικαιολογημένη απουσία), Αυγέρη-Βούκλαρη 
Αικατερίνη, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία),  και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 
Αποχωρήσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 1ου  θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Παντέλογλου Τεύκρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ κ.κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και  Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν  κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 7ου θέματος.  
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Καγιαλή Ελπίς και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 9ου θέματος. 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το θέμα με α/α 21, 34 και 35 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:838/2018.. 
 

16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
18.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
19.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
26.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
29. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 ΘΕΜΑ  38ο: «Λήψη απόφασης (μετά από αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2018) για 
συμπληρωματική παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς 
Συλλόγους και Σωματεία καθώς και σε Σωματεία και Συλλόγους που επιχορηγούνται για 
πρώτη φορά, με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου ». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..38ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Τσούκα 
Παναγιώτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούκας Παναγιώτης είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:   
1. Το υπ’ αριθ. 11896/26-3-2018 έγγραφο του Τμήματος 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, 
τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
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΄Β΄/4-11-11 και το άρθρο 41 του Ν.4129/13 
6.Την με αριθμ. 662/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “3η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018” 
7. Τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πολιτιστικών και αθλητικών  Συλλόγων και 
Σωματείων. 
  
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 
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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΄Β΄/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 του με αριθ. Πρωτ. 11896/26-3-2018 
έγγραφο του Τμήματος 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, 
που ζητούν για πρώτη φορά να επιχορηγηθούν και 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 ζητώντας να επιχορηγηθούν για πρώτη 
φορά,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. Α.Ο. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ με το ποσό των 2.500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
2. Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ “ΧΟΡΕΨΕ ΤΟ” με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
4. Αθλητικός Όμιλος Άνοιξης με το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ :  5.500,00 ευρώ  
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 
 
1.  Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνοιξης “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, με το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ  
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΤΩΡΕΣ, με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
3. ΑΣΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΕΥΤΕΡΠΗ”, με το ποσό των 
500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
4. Πολιτιστικός -Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου “ΔΡΥΑΔΕΣ”, με το ποσό των 1.000,00  
5. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου με το ποσό των 400,00 ΕΥΡΩ. 
6. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου “ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ”με το ποσό των 600,00 ΕΥΡΩ  
 
ΣΥΝΟΛΟ :  4.500,00 ευρώ  
 
 
 
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018 μετά από την 3η αναμόρφωση ο.ε. 2018 με την 
υπ΄αριθμ. 662/2018 και την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο σκέλος των 
εξόδων έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον κωδικό αριθμό  00.6735 με την ονομασία “ 
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Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” ποσό 5.500,00 ευρώ και στον κωδικό 
αριθμό 00.6736 την ονομασία “ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” 
ποσό 4.500,00 ευρώ, συνολικά 10.000,00 ευρώ. 
 
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 5.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 με την ονομασία 
“ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” και την διάθεση πίστωσης ποσού 
4.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736 με την ονομασία  
“ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 
10.000,00 ευρώ πίστωση ποσού των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 
καθώς και για την έγκριση της ανάληψης και απόδοσής της στους παραπάνω αναφερόμενους 
Συλλόγους με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου. 
                                                
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 202, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 

Ν.4305/2014. 
 Το υπ’ αριθ. 11896/26-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Κοινωνικών Δομών. 
 Τις διατάξεις του Ν.44403/20-10-11,ΦΕΚ 2494/τ΄Β΄/4-11-11. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4129/13. 
 Την με αριθμ. 662/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “3η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού ο.ε. 2018” 
 Τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πολιτιστικών και αθλητικών  Συλλόγων και 

Σωματείων. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                            

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                      Με     ψήφους   17  Υπέρ  και  5  Λευκές   
 
 
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος,  Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης  Λουκάτου Ανθή 
και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή 
τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.                                   
 
A). Εγκρίνει την επιχορήγηση των Συλλόγων -Σωματείων με έδρα εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Διονύσου για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων/δράσεών τους, ως κατωτέρω: 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 
 
1. Α.Ο. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ με το ποσό των 2.500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
2. Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ με το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ “ΧΟΡΕΨΕ ΤΟ” με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
4. Αθλητικός Όμιλος Άνοιξης με το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ :  5.500,00 ευρώ  
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 
 
1.  Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνοιξης “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, με το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ  
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΤΩΡΕΣ, με το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
3. ΑΣΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΕΥΤΕΡΠΗ”, με το ποσό των 
500,00 ΕΥΡΩ  (1η φορά) 
4. Πολιτιστικός -Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου “ΔΡΥΑΔΕΣ”, με το ποσό των 1.000,00  
5. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου με το ποσό των 400,00 ΕΥΡΩ. 
6. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου “ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ”με το ποσό των 600,00 ΕΥΡΩ  
 
ΣΥΝΟΛΟ :  4.500,00 ευρώ  
 
Β). Εξειδικεύει πίστωση ποσού 5.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 με την ονομασία “ 
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” και εξειδικεύει πίστωση ποσού 
4.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736 με την ονομασία “ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία” αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 10.000,00 ευρώ  σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου ο.ε. 2018 καθώς και  την έγκριση της ανάληψης και 
απόδοσής της στους παραπάνω αναφερόμενους Συλλόγους με έδρα εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Διονύσου. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.                                                                 
                                                                  
 
                                                                  

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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