
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  17ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2018  

του Αθλητικού Συλλόγου Νέου Ψυχικού «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

 

  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.:  164/26-6-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   8405/4-7-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΠ6ΧΩΗ8-ΧΛΙ



 

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: 

Ο Αθλητικός Όμιλος  Νέου Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» υπέβαλε στο Δήμο την με αριθμ. πρωτ. 7149/11-06-

2018 αίτησή του, με θέμα «Επιχορήγηση του Συλλόγου μας για το έτος 2018»  η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ο.Ν.Ψ. παρουσίασε μία καλή και ισορροπημένη πορεία κατά το οικονομικό έτος 2017, παρά 

τη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 

Αναλυτικότερα: 

A. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

1. Στο Μπάσκετ παρουσιάστηκε αύξηση 12,5%, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στον αριθμό των 

παιδιών που προπονούνται στις Ακαδημίες  

2. Στην Κολύμβηση, τα παιδιά που γυμνάζονται φέτος είναι κατά 32% περισσότερα από πέρυσι. 

3. Οι Παιδικές και Εφηβικές ομάδες του Συλλόγου είχαν μια ικανοποιητικότατη παρουσία στο 

πρωτάθλημα, πολύ καλύτερη από πέρυσι. 

4. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου, αγωνίστηκε λίαν επιτυχώς και στην δεύτερή της 

συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑ και διεκδίκησε μέχρι τέλους την άνοδό της στη Γ’ Εθνική, 

όπου τελικώς κατετάγη 6η. 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το οικονομικό έτος 2017, ήταν μια καλύτερη χρονιά από την περυσινή, παρά τα αυξημένα έξοδα λόγω της 

συμμετοχής της Ανδρικής ομάδας στη Α’ ΕΣΚΑ. Αυτό οφείλεται αφενός στη συγκράτηση και αναδιάρθρωση των 

εξόδων καθώς και στην  αύξηση των εσόδων από συνδρομές (μπάσκετ & κολύμβηση κυρίως). 

Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1. Προσφέραμε και φέτος, εργασία σε 10 άτομα. 

2. Συνεχίσαμε να προσφέρουμε μειωμένη συνδρομή σε γονείς που αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα, καθώς και δωρεάν συνδρομή σε παιδιά άνεργων και πολύτεκνων οικογενειών. 

3. Αθλητές και προπονητές του Συλλόγου συμμετείχαν εθελοντικά σε διοργανώσεις του 

Δήμου μας. 
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Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ήταν καθ’όλη τη χρονιά, συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς προπονητές, 

γραμματεία, προμηθευτές, λοιπούς. 

Σημαντικό ρόλο στην πιο πάνω συνέπειά μας, έπαιξε η οικονομική βοήθεια με τη μορφή επιχορήγησης που 

μας παρέχει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού κάθε χρόνο. 

 

Όσον αφορά τη νέα χρονιά, θα προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση των δαπανών μας σε 

μονοψήφιο νούμερο, δεδομένου ότι η Ανδρική Ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία Α’ ΕΣΚΑ, η οποία 

είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε επίπεδο οργάνωσης, στελέχωσης και σοβαρότητας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, κατά το τρέχον έτος θα ισοσκελίσουμε τις δαπάνες με τα έσοδα υπό τις 

εξής προϋποθέσεις: 

1) Να διατηρηθούν τα έσοδα από συνδρομές των ακαδημιών μας στα περυσινά επίπεδα. 

2) Να διατηρηθεί το ποσό των χορηγιών στο ύψος των 5.000,00 € 

3) Η επιχορήγηση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να ανέλθει στις 12.000,00 € 

 

Οι στόχοι μας για το έτος 2018 είναι: 

 

1. Η διατήρηση της ομάδας στην ‘Α ΕΣΚΑ Αθηνών και η αξιοπρεπής της πορεία. 

2. Η αύξηση των παιδιών στα τμήματα υποδομών του μπάσκετ και η βελτίωση της  λειτουργίας των 

ακαδημιών βασισμένη σε σύγχρονα πρότυπα. 

3. Η περαιτέρω βελτίωση στην ήδη πετυχημένη αναδιάρθρωση των κολυμβητικών τμημάτων και η 

προσπάθεια ανάδειξης αθλητών ώστε να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες. 

4. Να αποκτήσει ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ το δικό του κλειστό γήπεδο μπάσκετ, σημείο κλειδί και αναφοράς για το 

μέλλον του Συλλόγου. 

5. Να συνεχιστεί το κοινωνικό έργο που προσφέρει ο Σύλλογος τα τελευταία χρόνια. 

6. Να ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

 

Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, η επίτευξη των παραπάνω στόχων του Συλλόγου μας είναι 

εφικτή, κάτι που θα μας δώσει δύναμη και κουράγιο για τη συνέχιση των προσπαθειών μας. 

Παρακαλούμε, κυρία Πρόεδρε, όπως προωθήσετε άμεσα το θέμα της επιχορήγησης του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ώστε να 

μπορέσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2018. 

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 
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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.» 

 

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6735.0001 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ποσού 90.000 €. 

 

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 που έχει λάβει τα έτη 2015, 

2016 και 2017.  

 

Ως εκ τούτου, εισηγούμαι στο Σώμα την επιχορήγηση 2018 του Αθλητικού Ομίλου Νέου Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

( Α.Φ.Μ. 090138593) με το ποσό των 8.500,00€ ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις 

σε αθλητικούς 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 

αθλητική και 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 και 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 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’), 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7149/11-06-2018 αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέου Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ν. Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ( Α.Φ.Μ. 090138593) για το έτος 

2018 με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) δεδομένου ότι 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. 00.6735.0001 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γαβριέλλα απέχει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  164/2018 

 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 

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 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΠ6ΧΩΗ8-ΧΛΙ
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