
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2018   8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 26ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7810/22-6-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  9ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2018 της  

«ΕΣΤΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4 ) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Ζέππου-

Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Κανελλάκης Νικόλαος  

Καβαλάρης Ιωάννης 
 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  156/26-6-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   8396/4-7-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΩΧΒΩΗ8-ΨΣΩ



 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Σουμπασάκη - Παπαδημούλη 

Κωνσταντίνα απεχώρησαν κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διατάξεως θεμάτων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος και Ζερβός Νικόλαος απεχώρησαν κατά την συζήτηση 

του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 28ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. 

Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 21ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Στέρηση « ΕΣΤΙΑ » υπέβαλε στο Δήμο την με αριθμ. 

πρωτ. 4789/19-04-2018 αίτησή του, με θέμα «Οικονομική επιχορήγηση 2018» η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Με την επιστολή μας θα θέλαμε να σας αναπτύξουμε τις προγραμματισμένες δράσεις της Εστίας για το έτος 

2018 που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία μέσα από την υλοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. «Εκθέσεις χειροποίητων προϊόντων των εργαστηρίων της Εστίας» για την ανάδειξη της παράδοσης 

και του πολιτισμού της Ελλάδας μέσα από δημιουργίες των ίδιων των ατόμων με νοητική υστέρηση εντός των 

εργαστηρίων υφαντικής, εικαστικών τεχνών, παραδοσιακών προϊόντων, ειδών τέχνης. Οι εκθέσεις 

πραγματοποιούνται κατά τις εορταστικές περιόδους. 

2.  «Marmalade Festival», με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων, γυναικείων οργανώσεων, αθλητικών και 

πολιτιστικών ομάδων με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας (μαρμελάδες και λικέρ) και 

την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.  

3.  «Ορνιθοσκαλίσματα», θεατρική παράσταση, απόσπασμα από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη, από τη 

θεατρική ομάδα ατόμων με νοητική αναπηρία της Εστίας. 

4.  «Εορτασμός Αγίου Νεκταρίου», στο εκκλησάκι του προαύλιου χώρου της Εστίας με κάλεσμα όλης της 

τοπικής κοινωνίας.  

5.  «Ο δικός μου… Μαραθώνιος», αγώνας δρόμου των αθλητών με νοητική αναπηρία μαζί με μαθητές 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, σπουδαστές και εργαζόμενους εταιρειών. 

6.  «Chocolove», γιορτή σοκολάτας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, με ανοικτό κάλεσμα της τοπικής κοινωνίας. 

Οι εκδηλώσεις υποστηρίζονται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων για την 

αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη και ευρύτερη παιδεία των ωφελούμενων της Εστίας (γυμναστές, 

μουσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, χοροθεραπεύτρια  κ.τ.λ.) 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, αιτούμαστε την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού με το ποσό των 10.000 € για το έτος 2018.» 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία πρόσθετη πληροφορία. 

Σας ευχαριστούμε θερμά 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 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 Υφ. 

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.» 

 

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6736.0001 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ποσού 100.000,00 €. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο αιτών 

επιχορηγούμενος φορέας έχει προβεί σε ανάρτηση, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος 

Διαύγεια, των στοιχείων των δαπανών που αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων έχει λάβει τα έτη 2015 , 2016 

και 2017.  

Ως εκ τούτου, εισηγούμαι στο Σώμα την επιχορήγηση 2018 του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Με 

Νοητική Στέρηση «ΕΣΤΙΑ» (Α.Φ.Μ.:090038883) με το ποσό των 10.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0001 
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με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», οικονομικού έτους 2018, εφόσον συντρέχουν 

όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως 

προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014. Επίσης ο εν λόγω Σύλλογος που εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου αναπτύσσει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα με σκοπό την ανύψωση του πνευματικού και 

πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 2 του Ν. 2362/1995, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας  Απόφασης Υφ. 

Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’), 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4789/19-04-2018 αίτηση του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική 

Στέρηση «ΕΣΤΙΑ», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παροχή χρηματικής επιχορήγησης στην «ΕΣΤΙΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ » (Α.Φ.Μ.:090038883) ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για το 

έτος 2018, διότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 (K.Δ.Κ.) και 

το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014  και εδρεύει εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου. 

Διαθέτει πίστωση ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0001 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  156/2018 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

26ην - 6 - 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  4-7-2018 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
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