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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  30ης Μαρτίου 2022 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με 

την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού  

(Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού» 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 49 

                                          ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2 

Σήμερα την  30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας 
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 3026/17-03-2022 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 ΟΧΙ 

3 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

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

6 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

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

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

15 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

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 



        ΑΔΑ: ΨΕΡ1Ω9Φ-ΛΧΕ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 2 

18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. 
Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. 

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

εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί και 

έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 163/24-03-2022 έγγραφο του Ν.Π. με την επωνυμία 

«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού»  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ : Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης  

στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  
Δάφνης-Υμηττού»  
 
Κ. Δήμαρχε,  
Όπως γνωρίζετε το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» επιχορηγείται με το 
ποσόν των 400.000,00 € ετησίως από το Δήμο Δάφνης-Υμηττού για την κάλυψη των λειτουργικών του 
δαπανών και την επιδίωξη των σκοπών του (ΦΕΚ 922/τ.Β΄/21-5-2015).  
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα αιτηθήκαμε την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. 
«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» ποσού 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) την  
οποία και λάβαμε τόσο  για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν καθώς και για τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων  για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, όσο και για την 
ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του ιστορικού γηπέδου ΑΜΥΝΤΑ. 
Πρόσφατα, προκλήθηκαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα, από βανδαλισμούς  αλλά και τη συνεχή 
χρήση των ανοικτών και κλειστών δομών του Ν.Π. οι οποίες θα πρέπει με έκτακτες επεμβάσεις να 
αποκατασταθούν αλλά και να αναβαθμιστούν. 
Αιτούμεθα  λοιπόν την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
Δάφνης-Υμηττού» ποσού 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών 
που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να υφίστανται λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα, από βανδαλισμούς  αλλά και τη συνεχή χρήση των ανοικτών και κλειστών δομών του 
Ν.Π. και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το υπολειπόμενο ποσό της  τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου 
προς το Ν.Π. ποσού 300.000,00 που δεν έχει εισπράξει ακόμα το Ν.Π., έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους 
ΚΑ του προϋπολογισμού για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών. 
Αναλυτικότερα οι δαπάνες που προβλέπονται και θα δημιουργηθούν μετά από αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Ν.Π. είναι:  
ΚΑ 15.6662.0005 Έκτακτες  επεμβάσεις αναβάθμισης  αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών  
ΟΠΑΔΥ   
     Πρόκειται  για  την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών  ανοικτών και κλειστών δομών  του οργανισμού μας 
ώστε  να γίνουν  επεμβάσεις  αποκατάστασης ζημιών  που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα , 
βανδαλισμούς  και συνεχή χρήση. 

1. Θεατράκι «Πέτρου & Παύλου»  
 Προμήθεια  χρωμάτων, μονωτικών  και διαφόρων υλικών για την αποκατάσταση των όψεων, των δαπέδων 
, κερκίδων και λοιπών χώρων. 

2. Γήπεδο  «Νταμάρια» 
Προμήθεια και τοποθέτηση με ανυψωτικά μηχανήματα  προβολέων φωτισμού καθώς και αποκατάσταση 
βλαβών  όλων των βραχιόνων των ιστών . 
Αντικατάσταση τμήματος καλωδίου τροφοδοσίας ιστών που υπέστη   βλάβη από βραχυκύκλωμα   λόγω 
καιρού. 

3. Γήπεδο ανοικτό οδού Μενεμένης 
Αντικατάσταση υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέα καλώδια, γειώσεις , σωληνώσεις, φρεάτια 
συνδέσεις  και δοκιμές, νέος ηλεκτρολογικός πίνακας. 

4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης  Υμηττού  
Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικών υλικών για τις εργασίες μόνωσης τοίχων στο αίθριο . 
Προμήθεια  και   αντικατάσταση  λαμπτήρων, φωτιστικών και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
 Η προμήθεια  και η τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών  και των εργασιών που θα εκτελεστούν στους 
αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους και τις δομές  αφορούν τη συντήρηση τους, προκειμένου να είναι 
πλήρως ασφαλείς και λειτουργικοί για τους αθλούμενους, τους ωφελούμενους  και το κοινό. 
Προβλεπόμενη πίστωση 36.000,00 €  
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Επειδή οι έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε δεν μπορούσαν αφ΄ενός μεν 
να προβλεφθούν στο σύνολό τους, αφ΄ετέρου  δε η τακτική επιχορήγηση από το Δήμο καλύπτει πάγιες 

ανάγκες, παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας.» 
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.   

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των 

εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 163/24-03-2022 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 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4223/2013, την έκτακτη 

επιχορήγηση  του εποπτευόμενου από το Δήμο Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – 

Αθλητισμού  (Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού», η οποία σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα όπως αυτός 

διαβιβάζεται με το αριθμ. πρωτ. 163/2022 έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ.Υ. και εμφανίζει τα εξής αποτελέσματα: 

ΚΑ  
ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (Α) Υπολοιπόμενη πίστωση  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (Γ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑ 

15.6699.0005 

Έκτακτες 
επεμβάσεις 
αναβάθμισης 
αθλητικών & 
πολιτιστικών 
υποδομών 
ΟΠΑΔΥ 

    36.000,00 36.000,00 

        36.000,00 36.000,00 

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

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

      ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
                                                                                         ΚΡΟΥΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
                                                                                         ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                      
          
                     
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ  
  

 


