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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  10/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  60/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 
20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.
803/21-7-2016  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Βασιλική Ευαγγελία
8) Κουτσοδόντη Βασιλική
9) Κούτικα Αγγελική
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έδωσε  το  λόγο  στον  κ.  Δήμαρχο  ο  οποίος
ανέφερε 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
Δήμου,

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

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

iv.  σε  πρωτοβάθμιες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  εργαζομένων  στον  οικείο  Δήμο  για  την
πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και

v.  σε  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  του  Δήμου,  περιλαμβανομένων  και  των  σχολικών
επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.

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 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. Με
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 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 παρόντος άρθρου»

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) 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.»
Το σύνολο των τακτικών εσόδων που έχουν προϋπολογιστεί για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό
των 518.980,59 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο ποσό που μπορεί να διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό είναι
7.784,71  (518.980,59  Χ  1,5% =  7.784,71).  Στον  Κ.Α.  00-6736. με  τίτλο  "Επιχορηγήσεις  σε
πολιτιστικούς  συλλόγους  και  σωματεία"  του  σκέλους  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 7.531,80 ευρώ.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης»,  με την από 13/6/2016
αίτησή του καλεί το Δήμο να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 8.500,00 ευρώ προκειμένου να
πραγματοποιήσει τα εξής:
1. Συμμετοχή  στον  εορτασμό  της  επετείου  του  Ολοκαυτώματος  (αμοιβή  δασκάλας  χορού,

ενοικίαση παραδοσιακών στολών, προμήθεια διαφημιστικών προϊόντων ως αναμνηστικά στους
επίσημους καλεσμένους της εκδήλωσης. κ.α.) 1.000,00 ευρώ

2. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Βαρβάκεια» (Διοργάνωση συναυλίας, φιλοξενία προσώπων, αγορά
προϊόντων για παραδοσιακά εδέσματα κ.α.) 2.000,00 ευρώ.

3. Ενίσχυση της θεατρικής ομάδας του συλλόγου μας. 500,00 ευρώ.
4. Φιλοξενία θεατρικής παράστασης "η Χαρτοπαίχτρα" από το Φ.Ο.Β., 1.000,00 ευρώ.
5. Πάγια έξοδα γραφείου συλλόγου (ενοίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο), 2.500,00
6. Συντήρηση  πάρκων  εντός  οικισμού  (αγορά  φυτών,  αγορά  υλικών  για  πότισμα),  αναβίωση

εθίμων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κεράσματα κ.α.), 1.500,00.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση 5.000,00 ευρώ για τους λόγους που
αναπτύχθηκαν και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’)
 την αίτηση του συλλόγου με τον προϋπολογισμό των εξόδων 
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει  την επιχορήγηση  5.000,00 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 την υπ’ αρ. Α-188 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6736. με τίτλο "Επιχορηγήσεις
σε πολιτιστικούς  συλλόγους  και  σωματεία" του σκέλους  των εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016, για να δοθεί στο Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ψαρών «Ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ»

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Χατζησκουλίδης Χρήστος που δήλωσε παρών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  60/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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