
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 2-9-2020  13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 
αρ.95), σήμερα την 2ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 
παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 11424/28-8-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 
των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ  7ο  Η.Δ.
Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης έτους 2020.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρείς (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 
Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος,  Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης.

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Γκιζελή Αλίκη Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Καβαλάρης Ιωάννης   
Ζερβός Νικόλαος   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 138/2-9-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Χαροκόπος Παντελής  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος 
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη απεχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος Η.Δ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 
κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, 
Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος, Δελακουρίδης 
Ιωάννης, Τρέζου Μαρία – Ελένη  Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης με έδρα στη Φιλοθέη υπέβαλε στο Δήμο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
9609/16-07-2020 έγγραφό του, με το οποίο αιτείται την ετήσια επιχορήγησή του με το ποσό 50.000,00 
ευρώ, για το έτος 2020.  

 Ο εν λόγω σύλλογος μαζί με την αίτησή του κατέθεσε οικονομικά στοιχεία απολογισμού 2019, 
προϋπολογισμό δαπανών 2020, απολογισμό κάλυψης επιχορήγησης 2019 και προγραμματισμό των  
εκδηλώσεων έτους 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η 
δυνατότητα χρηματικής επιχορήγησης σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η απόφαση αυτή λαμβάνεται εφόσον έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.



Επίσης 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 (3.000,00) 
ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του 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. 

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’): «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 (3.000,00) 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».

          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.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 
αιτών επιχορηγούμενος φορέας προέβη σε σχετική  ανάρτηση, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του 
Προγράμματος Διαύγεια, των στοιχείων των δαπανών που αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων που έχει 
λάβει για το 2019,  διότι το ποσό που έλαβε ως επιχορήγηση είναι   πάνω από 3.000,00 ευρώ.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ο οποίος ψηφίστηκε με την 
υπ΄ αρ. 263/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄ αρ. 
137453/34711/31.1.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγγράφηκε στον Κ.Α. 
00.6735.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ύψους 100.000,00€.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735.0001 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Η εξειδίκευση της πίστωσης της ανωτέρω επιχορήγησης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.



Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου 
Φιλοθέης  με το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) για την κάλυψη των αθλητικών 
δραστηριοτήτων του, σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0001 οικονομικού έτους 2020, δεδομένου ότι συντρέχουν 
όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ο εν λόγω Σύλλογος εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019,

5. Τις διατάξεις του άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010,

όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4305/2014,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 2 του Ν. 2362/1995,

8. Το άρθρο 4 της απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015
(ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’),

9. Την υπ΄ αριθμ. 263/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
137453/34711/31.1.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

10. To με αριθμ. πρωτ. 9609/16-07-2020 έγγραφο του 
Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης, με το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00 €) για την κάλυψη των αθλητικών δραστηριοτήτων του, σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0001 
οικονομικού έτους 2020, δεδομένου ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν. 
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο εν λόγω Σύλλογος εδρεύει εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου.

Η εξειδίκευση της πίστωσης της ανωτέρω επιχορήγησης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:



Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  13ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 - 9 - 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 3-9-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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