
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 17/22.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 191/2022 
 
Θέμα  14ο  Η.Δ. «Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων - σωματείων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
21627/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο 
Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν απών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων ,αποχώρησε στο τέλος του 4ου 

ΘΗΔ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος 

του 1ου   ΘΗΔ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΗΔΘ 
10. Πνευματικός Αλέξανδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος,  
12. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
13. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 

3ου ΘΗΔ  
14. Μανωλάκης Δημήτριος  
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 

4ου ΘΗΔ 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου 

ΘΗΔ 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Ταγαράς Βασίλειος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
14. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
17. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
20. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων - σωματείων», ενημέρωσε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς επιχορηγεί εκκλησιαστικούς, 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει : 
«1.Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: 
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες και 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 δια- κίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση 
αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του 
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων,  
ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επι- προσθέτως 
της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, 
vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα 
ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η 
παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023. 
vii. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο 
και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων 
Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την 
επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον 
αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις 
ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία 
περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.  
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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 83 Ν.4727/2020:  
1. 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, του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν 
στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία 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. 
2.Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από 
παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014. 

 
Στο Δήμο έχουν υποβληθεί οι κάτωθι αιτήσεις των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων περί επιχορήγησής τους : 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ «ΔΑΦΝΗ» με αριθ. πρωτ. 11609/26.4.2022 
2. Α.Π.Σ. ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ.11976/28.4.2022 
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με αριθ. πρωτ. 11715/27.4.2022 
4. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ. 11721/27.4.2022 
5. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» με αριθ. πρωτ.13869/13.5.2022 
6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ. 12147/29.4.2022 
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αριθ. πρωτ. 

12100/29.4.2022 
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «Ο ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ» με αριθ. πρωτ. 13881/13.5.2022 
9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΨΟΥ με αριθ. πρωτ. 12178/29.4.2022 
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΕΟΝΤΑΣ 2014» με αριθ. πρωτ. 13523/12.5.2022 
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ» με αριθ. πρωτ. 11960/28.4.2022 
12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ο ΚΥΨΕΛΟΣ» με αριθ. πρωτ. 13736/13.5.2022 
13. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ με αριθ. πρωτ. 14736/18.5.2022 
14. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με αριθ. πρωτ. 

11672/26.4.2022 
15. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ 2004 με αριθ. πρωτ. 11769/27.4.2022 
16. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ.11985/28.4.2022 
17. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ. 11992/28.4.2022  
18. Α.Σ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ με αριθ. πρωτ. 13757/13.5.2022 
19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» με αριθ. πρωτ. 11959/28.4.2022 
20. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ» με αριθ. πρωτ. 11114/18.4.2022 
21. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ με αριθ. πρωτ. 10309/11.4.2022 
22. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αριθ. πρωτ. 11370/20.4.2022 
23. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με αριθμ. Πρωτ. 13891/13.5.2022 
24.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΔΙΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΡΕΝΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ   με αριθμ. Πρωτ. 12211/3.5.2022 
25. Α.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» με αριθμ. Πρωτ. 6598/8.3.2022 
26. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αριθμ. Πρωτ. 11717/27.4.2022 

 
Στον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 00.6735.0001 για επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους –
σωματεία έχει εγγραφεί  πίστωση ύψους 65.000,00  €, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 47/363/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1970/31-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα,  το άρθρο 202 του Ν.3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
το άρθρο 83 Ν. 4727/2020, τις αιτήσεις των συλλόγων, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 
10 του Ν. 4555/2018),΄ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Επιχορηγεί τους Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ως εξής : 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ «ΔΑΦΝΗ» με το ποσό των 700,00€ 
2. Α.Π.Σ. ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000,00€ 
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με το ποσό των 1.000,00€ 
4. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000,00€ 
5. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» με το ποσό των 1.000,00€ 
6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000,00€ 
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το ποσό των 3.000,00€ 
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «Ο ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ» με το ποσό των 1.000,00€ 
9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΨΟΥ με το ποσό των 1.500,00€ 
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΕΟΝΤΑΣ 2014» με το ποσό των 2.000,00€ 
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ» με το ποσό των 1.000,00€ 
12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ο ΚΥΨΕΛΟΣ» με το ποσό των 2.000,00€ 
13. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ με το ποσό των 1.000,00€ 
14. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με το ποσό των 1.000,00€ 
15. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ 2004 με το ποσό των 1.000,00€ 
16. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000,00€ 
17. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 2.000,00€ 
18. Α.Σ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ με το ποσό των 2.000,00€ 
19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» με το ποσό των 700,00€ 
20. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ» με το ποσό των 500,00€ 
21. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ με το ποσό των 2.000,00€ 
22. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000,00€ 
23. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με το ποσό των 2.000,00€ 
24.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΔΙΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΡΕΝΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ   με το ποσό των 500,00€ 
25. Α.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» με το ποσό των 500,00€ 
26. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το ποσό των 500,00€ 

 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό 31.900,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00/6735.0001 ποσού 65.000,00€  και τίτλο «Επιχορηγήσεις  σε αθλητικούς συλλόγους 
και σωματεία». 
Σημειώνεται ότι: σύμφωνα με το άρθρο 83 Ν.4727/2020:  
1. 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, του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν 
στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία 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. 
2.Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από 
παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 191/ 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 14-07 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΩΥΩΤΩΛ7-ΨΛΤ
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