
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  5/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                               

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου    
Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης» 

Αρ. Απόφασης: 23/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  20η  του µήνα Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα  17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 263/16-3-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                            
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                3.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                   4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
9.Χαχούλης Φώτης                    
                                                                    

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η 
παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων: 
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου, 
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, 
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την 
παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, 
κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού 
προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο ∆ήµο και η έγκρισή του από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο ∆ήµο για την 
πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, 
επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν. 
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Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήµου. 
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν τα ποσά των χορηγούµενων ενισχύσεων 
από τους δήµους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που 
προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.» 
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) ευρώ συνολικά ετησίως, δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιαύγεια 
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. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και 
καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα του «Προγράµµατος ∆ιαύγεια», καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας Απόφασης 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. ∆Η∆/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) ευρώ 
συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούµενων 
Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια 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.» 
Το σύνολο των τακτικών εσόδων που έχουν προϋπολογιστεί για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 
468.496,44 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο ποσό που µπορεί να διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό είναι 7.027,44 
(468.496,44 Χ 1,5% = 7.027,44). Στον Κ.Α. 00-6736. µε τίτλο "Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωµατεία" του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 έχει 
εγγραφεί πίστωση ποσού 7.000 ευρώ. 
Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης», µε την από 32/20-01-2017 
αίτησή του καλεί το ∆ήµο να τον επιχορηγήσει µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ προκειµένου να 
πραγµατοποιήσει τα εξής: 
1. Συµµετοχή στον εορτασµό της επετείου του Ολοκαυτώµατος (αµοιβή δασκάλας χορού, έξοδα 

διοργάνωσης θεατρικού µε θέµα το Ολοκαύτωµα κα) 2.000,00 ευρώ 
2. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων «Βαρβάκεια 2017» (∆ιοργάνωση συναυλίας, φιλοξενία προσώπων, αγορά 

προϊόντων για παραδοσιακά εδέσµατα κ.α.) 4000,00 ευρώ. 
3. Εξωραϊσµός περιοχών εντός οικισµού για το 2017 (αγορά φυτών, αγορά υλικών για πότισµα των 

πάρκων, έξοδα συντήρησης, αναβίωση εθίµων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, κεράσµατα κα) 2000 
ευρώ. 

∆εδοµένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του 
Π.∆. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 2 του Π.∆. 80/2016, το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, ενεργώντας ως αρµόδιος 
διατάκτης, εισηγούµαστε την επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Ο 
Κωνσταντίνος Κανάρης» καθώς και την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού 7.000 
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ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6736. του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωµατεία» του προϋπολογισµού οικον. έτους 2017. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 202 του Ν.3463/06  
• το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
• το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 
• την Απόφαση ∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. ∆Η∆/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος    

Β’) 
• το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06 
• την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09 
• τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
• το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
• την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016  
• τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014 
• τον προϋπολογισµό του δήµου έτους 2017, οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αρ. 115/2016 

απόφαση του ∆. Σ. (Α∆Α: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ), εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 5490/1-2-2017 
απόφαση της Α.∆. Αιγαίου και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 
ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7) 

• τo σχετικό αίτηµα δαπάνης 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 7.000,00 ευρώ προς τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ψαρών 

«Ο Κωνσταντίνος Κανάρης» για να τα χρησιµοποιήσει µε σκοπό τη διοργάνωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται αναλυτικά 
στην αίτησή του και στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

2. Εγκρίνει το υπ’ αρ. Α-112 Αίτηµα ∆απάνης.. 
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6736. µε τίτλο "Επιχορηγήσεις σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία" του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2017, για να δοθεί στο Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ψαρών «Ο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ» 

4. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών 
και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66-68 του Ν. 
4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016. 

5. Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.                                                      

 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  23/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                      Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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