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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 21/12.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  151/2020 

ΘΕΜΑ 3ο «Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων – σωματείων»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση για τρίτη φορά 
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 23286/12-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018  
κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Σταυρέλης Νικόλαος 
9. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
10. Μουρούτσος Γεώργιος   
11. Λαμπρινός Παναγιώτης,  
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Καρασάββας Ιωάννης 
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
15. Πιέτρης Τιμολέων 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Ταγαράς Βσίλειος 
4. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Μελέτης Χρήστος 
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Μπουρσέ Ηλίας 
9. Ζώγκος Ανδρέας 
10. Δόντης Μιχαήλ 
11. Κονδύλης Μαρίνος 
12. Καλλίρης Πελοπίδας 
13. Πιέτρης Γεώργιος 
14. Πλατής Σπυρίδων  
15. Κορδώσης Χρήστος  
16. Ασημακόπουλος Μάριος 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωσε 
το Σώμα ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για 
τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,  εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών του   
Στη συνέχεια  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ. 
7079/25-2-2015 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Κατεπείγουσας 
συνεδρίασης» το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου για  
κατεπείγουσα συνεδρίαση (τρίτη φορά) την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020.  
Κατόπιν ανέφερε πως η παρούσα συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1. Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης 

2. Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκριση διάθεσης 
αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. 

3. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων 
κρίνεται κατεπείγουσα για τους κάτωθι λόγους που αναφέρονται και στην με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020 έγγραφη 
πρόσκληση ήτοι: 
α) πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η πληρωμή λογαριασμού, λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και 
λήξης την 31-8-2020 της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε.  Άσσου – 
Λεχαίου, Δ.Ε. Τενέας, Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων Π. Ε. Κορινθίας, β) πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την  
έκδοση άδειας και  λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες ενόψει της προετοιμασίας των ομάδων για τη 
έναρξη της νέας περιόδου.   
Για τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος έκρινε ότι, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι κατεπείγοντα και 
έθεσε σε ψηφοφορία το κατεπείγον της πρόσκλησης. 
Η κα. Τζέκου Παρασκευή ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με το κατεπείγον για το 1ο και 3ο  θέμα της πρόσκλησης τα οποία θεωρεί 
ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε τακτική Συνεδρίαση. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής) το κατεπείγον 
της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ  αυτών.- 
 
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και 

αθλητικών συλλόγων – σωματείων» ενημέρωσε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του, κατά καιρούς επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιφέρειάς του, 
ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §1 του 

Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 : 
«Α. 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. 
Β. 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.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 
Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που 
επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 
2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του 
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προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο 
ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και 
του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 
υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. 
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία 
πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου» 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας Απόφασης Διοικ. Μετ. &Η. Δ. 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’):  
«1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους 
φορείς φέρει σε εμφανές σημείο 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. 
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και 
της παρούσας απόφασης 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.» 
Στο Δήμο έχει υποβληθεί η με αριθμ. πρωτ. 17941/26-6-2020 αίτηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ περί επιχορήγησης του συλλόγου. 
 

Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε 

εξειδίκευση πίστωσης, για την επιχορήγηση του ανωτέρω συλλόγου. 
 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 38 του Ν. 4257/2014, 2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010,  3) την Απόφαση Διοικ. Μετ. & Η. Δ. 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’, 4) την αίτηση του συλλόγου, την αριθ. 315/2020 
απόφαση της Ο.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα 
πρακτικά 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Η κα Τζέκου Παρασκευή δήλωσε ότι απέχει) 
 

Επιχορηγεί τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ με το ποσό των 15.000,00€.   
Η δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 
00/6735.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»  
H εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης έχει γίνει με την αριθ. 315/ 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος οφείλει να αναρτά 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 άρθρο 16 Ν. 4305/2014. (άρθρο 4 της 
Απόφασης Διοικ. Μετ. &Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’) 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 /151/ 2020 

                 
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 14- 08 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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