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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  15ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιχορήγησης σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και αθλητικά σωματεία 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 97 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
 

Στη Δάφνη σήμερα την  15η Ιουνίου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -11:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 6317/11-06-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση και 

έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 6412/14-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«  Κατόπιν της πρότασης του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού» 
ο οποίος έχει και την εποπτεία των πολιτιστικών συλλόγων και των αθλητικών σωματείων σας διαβιβάζουμε 
την κατωτέρω εισήγηση: 
«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 είναι 
επιτρεπτή η παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων – εκδηλώσεων από το Δήμο σε αθλητικά και 
πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή ενώσεις προσώπων που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή 
πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Πρωτοδικείο της 
έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρο 61, 78 & 83 του Αστικού Κώδικα).  
 Προεχόντως  πολιτιστικό  ή  αθλητικό  χαρακτήρα  πρέπει  να  έχουν  και  οι  εκδηλώσεις/  δράσεις  των 
συλλόγων η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που καταθέτουν. Οι 
επιχορηγήσεις   θα πρέπει να παρέχονται για την ανάπτυξη εκδηλώσεων/ δράσεων που σκοπεύουν κυρίως 
στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους της οικείας τοπικής κοινωνίας και όχι στην ψυχαγωγία και τη 
διασκέδαση των συμμετεχόντων σε αυτές μελών των συλλόγων. 
Οι επιχορηγούμενοι φορείς, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, πρέπει να υποβάλουν δυο ξεχωριστούς 
απολογισμούς:  πρώτον,  απολογισμό  της  συνολικής  οικονομικής  τους  δραστηριότητας  και  δεύτερον, 
απολογισμό  της  επιχορήγησης  που  τυχόν  έλαβαν  κατά  το  προηγούμενο  έτος,  εφόσον    αυτή  είναι 
μικρότερη του 100% του συνολικού χρηματικού ποσού που διαχειρίστηκαν κατά το έτος αυτό. 
Για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση, ο αιτούμενος επιχορήγησης φορέας πρέπει να έχει υποβάλει τους δύο 
αυτούς απολογισμούς: 
• στον εποπτεύοντα φορέα (ο οποίος στην περίπτωση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων είναι  
η  περιφέρεια,  εντός  της  οποίας  εδρεύουν-  αρθ.  186,  περ.11  υποπερ.  Ζ΄,  αριθ.14  του ν.3852/2010). 
•  στον επιχορηγούντα φορέα (Δήμος)  
•   στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10Β  του  ν.  3861/2010,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  16  του  ν. 
4305/2014,  καθιερώθηκε η  υποχρέωση  των  φορέων  που  επιχορηγούνται με  ποσό που υπερβαίνει τις 
3.000 €, να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στο πρόγραμμα Διαύγεια και αντίστοιχα η 
υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να προβαίνουν στο 
σχετικό  έλεγχο  πριν  την  έγκριση  της  επιχορήγησης.  Η  παράλειψη  της  δημοσίευσης  των  στοιχείων 
δαπανών   συνεπάγεται   τον   αποκλεισμό   των   υπόχρεων   φορέων   (συλλόγων)   από   παντός   είδους 
επιχορήγηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 83 του    
Ν.4727/2020:    «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, 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».  Σύμφωνα  με 
την παρ.49 του άρθρου 107 του Ν. 4727/2020 «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 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 άρθρου  83.   
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Κατ΄  εξουσιοδότηση  της ανωτέρω  διάταξης εκδόθηκε  η  Απόφαση  Υπ. Επικρ. 13687 ΕΞ 2021/11-05-
2021 (ΦΕΚ 2009/14-05-2021 τεύχος Β΄). Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της απόφασης ορίζεται ότι κατά την 
πρώτη εφαρμογή αυτής αναρτώνται, μέχρι 31/05/2021, στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες συντελεσθείσες 
από 01/01/2015 έως 31/12/2020. 
Η αίτηση του συλλόγου προς το Δήμο πρέπει να κατονομάζει συγκεκριμένες εκδηλώσεις/ δράσεις στις 
οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση και οι εκδηλώσεις/ δράσεις αυτές πρέπει να συνδέονται αμέσως με 
αθλητικούς  ή  πολιτιστικούς  σκοπούς  και  δεν  δύναται  τα  σχετικά  ποσά  να  διατεθούν  για  την κάλυψη 
λειτουργικών  αναγκών.  Στην  έννοια  των  λειτουργικών  αναγκών  εμπίπτουν  κυρίως  τα  πάγια  έξοδα 
λειτουργίας του συλλόγου. 
Στις περιπτώσεις που τα έξοδα των εκδηλώσεων υπολείπονται της επιχορήγησης, αυτή είναι μη νόμιμη, διότι 
καλύπτει και άλλες, μη προσδιορισθείσες  αρχικά ή και λειτουργικές ανάγκες του συλλόγου. Ενδεικτικά, και 
μέχρι σήμερα, νομολογιακά κριθείσες νόμιμες επιχορηγήσεις συλλόγων περιλαμβάνουν δαπάνες    που    
αφορούν    αποκλειστικά :    
1.  στη    διοργάνωση    (προετοιμασία)    και    πραγματοποίηση συγκεκριμένων    εκδηλώσεων/δράσεων,    
όπως    έξοδα    διαιτητών,    ιατρών    αγώνων,    επιστημονικές εισηγήσεις    ιατρών,    δαπάνες    
επιμόρφωσης (    ιατροί,     αθλίατρος,    ψυχολόγος,    διατροφολόγος) διαμόρφωση γηπέδων, ηχητική 
κάλυψη, αγώνες μεταξύ σχολείων, έξοδα διαφήμισης, προμήθεια νερών κ.λπ,  για  την  περίπτωση  των  
αθλητικών  συλλόγων  και   
2. Διαλέξεις,  παρακολούθηση  και  συμμετοχή  σε συζητήσεις   με   αντικείμενο   τα   γράμματα,   τη   
μουσική   και   γενικά   τις   τέχνες,   παρακολούθηση   ή συμμετοχή  σε  θεατρικές  ή  μουσικές  παραστάσεις  
ή  εκδηλώσεις,  επισκέψεις  σε  χώρους  ιστορικού  ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κ.λπ, για την περίπτωση 
των πολιτιστικών συλλόγων. 
Ειδικά    τα  αθλητικά  σωματεία  λαμβάνουν  επιχορήγηση  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 
αυτές  εξαιρούνται  οι  αθλητικές  ανώνυμες  εταιρείες.   
Ο  νομοθέτης  προσδιορίζει  το  ανώτατο  ύψος  της  πίστωσης  που  διατίθεται  για  επιχορηγήσεις  και  το 
συναρτά με τα τακτικά έσοδα του δήμου, σε εύλογο ποσοστό αυτών (1,5%). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι  
είναι  υποχρεωμένος  ο  φορέας  να  διαθέτει  κάθε  φορά  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ποσό,  ούτε  ότι μπορεί  
να  το  διαθέτει  υπέρ  ενός  δικαιούχου  σωματείου  σε  βάρος  των  υπολοίπων,  κατά  προφανή 
δυσαναλογία, υπερβαίνοντας το προσήκον μέτρο. 
Ειδικότερα η κατανομή των ποσών στους φορείς  του Δήμου μας έχει σαν επιπλέον κριτήρια  :  
α) Για τους Πολιτιστικούς φορείς  η ιστορικότητα του Συλλόγου, τα εγγεγραμμένα  μέλη τους, το προσωπικό 
που απασχολεί, η παρουσία τους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.  
Β) Για τους Αθλητικούς φορείς η ιστορικότητα του Συλλόγου, τα εγγεγραμμένα  μέλη τους, το προσωπικό 
που απασχολεί, η δυναμικότητα του συλλόγου σε παιδιά και νέους, η παρουσία τους στα αθλητικά και 
κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.  
Ιστορικά οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί φορείς του Δήμου μας παράγουν κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 
έργο και θεωρούμε πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα τους στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και να 
στηρίξουμε με τις όποιες δυνάμεις μας επιτρέπεται τις δράσεις τους στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους 
της τοπικής κοινωνίας.  
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται  η κατανομή των ποσών   ως εξής:  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΣΟ 

1 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  4.000,00 

2  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΦΙΛΥΡΑ» 1.500,00 

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

1.500,00 

4  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ «Ο 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» 

1.000,00 

5  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΙΖΕΣ» 

1.500,00 

6.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

   

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΣΟ 

1 Α.Ο.  ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΣ 14.000,00 

2  Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ  4.500,00 
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3 Α.Ο. ΥΜΗΤΤΟΥ  2.500,00 

4  Α.Ο. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

5  Π.Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

6.   Α.Ο.  ΔΑΦΝΗΣ 0,00 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.» 

 Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.   

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 

φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 6412/14-6-2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης, του εγγράφου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός 

Πολιτισμού – Αθλητισμού  (Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού» , έχοντας υπόψη της και τις σχετικές 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4223/2013, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις 

όμοιες του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4735/2020 του Λογιστικού 

των ΟΤΑ και του Ν. 4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση ,σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία, σύμφωνα 

με το αριθμ. πρωτ.: 6412/14-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής 

Ανάπτυξης και της πρότασης του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 

Δάφνης Υμηττού» ως εξής: 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΣΟ 

1 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  4.000,00 

2  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΦΙΛΥΡΑ» 1.500,00 

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

1.500,00 

4  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ «Ο 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» 

1.000,00 

5  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΙΖΕΣ» 

1.500,00 

6.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

   

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΟΣΟ 

1 Α.Ο.  ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΣ 14.000,00 

2  Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ  4.500,00 

3 Α.Ο. ΥΜΗΤΤΟΥ  2.500,00 

4  Α.Ο. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

5  Π.Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ 1.500,00 

6.   Α.Ο.  ΔΑΦΝΗΣ 0,00 

 

Σημειώνεται ότι: 

 η κατανομή των ποσών στους φορείς  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έχει σαν επιπλέον 

κριτήρια  :  

α) Για τους Πολιτιστικούς φορείς  η ιστορικότητα του Συλλόγου, τα εγγεγραμμένα  μέλη τους, το προσωπικό 

που απασχολεί, η παρουσία τους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.  

Β) Για τους Αθλητικούς φορείς η ιστορικότητα του Συλλόγου, τα εγγεγραμμένα  μέλη τους, το προσωπικό 

που απασχολεί, η δυναμικότητα του συλλόγου σε παιδιά και νέους, η παρουσία τους στα αθλητικά και 

κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.  
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Ιστορικά οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί φορείς του Δήμου μας παράγουν κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

έργο και θεωρούμε πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα τους στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και να 

στηρίξουμε με τις όποιες δυνάμεις μας επιτρέπεται τις δράσεις τους στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους 

της τοπικής κοινωνίας  

 Στις περιπτώσεις που τα έξοδα των εκδηλώσεων υπολείπονται της επιχορήγησης, αυτή είναι μη 
νόμιμη, διότι καλύπτει και άλλες, μη προσδιορισθείσες  αρχικά ή και λειτουργικές ανάγκες του 
συλλόγου. Ενδεικτικά, και μέχρι σήμερα, νομολογιακά κριθείσες νόμιμες επιχορηγήσεις συλλόγων 
περιλαμβάνουν δαπάνες    που    αφορούν    αποκλειστικά :    

1.  στη    διοργάνωση    (προετοιμασία)    και    πραγματοποίηση συγκεκριμένων    εκδηλώσεων/δράσεων,    
όπως    έξοδα    διαιτητών,    ιατρών    αγώνων,    επιστημονικές εισηγήσεις    ιατρών,    δαπάνες    
επιμόρφωσης (    ιατροί,     αθλίατρος,    ψυχολόγος,    διατροφολόγος) διαμόρφωση γηπέδων, ηχητική 
κάλυψη, αγώνες μεταξύ σχολείων, έξοδα διαφήμισης, προμήθεια νερών κ.λπ,  για  την  περίπτωση  των  
αθλητικών  συλλόγων  και   
2. Διαλέξεις,  παρακολούθηση  και  συμμετοχή  σε συζητήσεις   με   αντικείμενο   τα   γράμματα,   τη   
μουσική   και   γενικά   τις   τέχνες,   παρακολούθηση   ή συμμετοχή  σε  θεατρικές  ή  μουσικές  παραστάσεις  
ή  εκδηλώσεις,  επισκέψεις  σε  χώρους  ιστορικού  ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κ.λπ, για την περίπτωση 
των πολιτιστικών συλλόγων. 

 Ειδικά    τα  αθλητικά  σωματεία  λαμβάνουν  επιχορήγηση  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 αυτές  εξαιρούνται  οι  αθλητικές  ανώνυμες  εταιρείες.   

 Ο  νομοθέτης  προσδιορίζει  το  ανώτατο  ύψος  της  πίστωσης  που  διατίθεται  για  επιχορηγήσεις  

και  το συναρτά με τα τακτικά έσοδα του δήμου, σε εύλογο ποσοστό αυτών (1,5%). Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι  είναι  υποχρεωμένος  ο  φορέας  να  διαθέτει  κάθε  φορά  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  

ποσό,  ούτε  ότι μπορεί  να  το  διαθέτει  υπέρ  ενός  δικαιούχου  σωματείου  σε  βάρος  των  

υπολοίπων,  κατά  προφανή δυσαναλογία, υπερβαίνοντας το προσήκον μέτρο 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                   ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

                  ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                                ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                                                                                ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
                                                                                                ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                                                ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ           
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
  

 


