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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης   162/2017  

                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Επιχορήγηση του Σκακιστικού Οµίλου 
Χαλανδρίου µε ποσό 2.980,00 € για 
την πραγµατοποίηση σκακιστικών 
εκδηλώσεων 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα 
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
21. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. 
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη. 
  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
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Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 10ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11538/4-4-2017 εισήγηση από το Γραφείο ∆ηµάρχου, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς 
και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν 
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζοµένων στους οικείους ∆ήµους ή Κοινότητες για την πραγµατοποίηση 
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαµβάνεται, εφόσον έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν, που σε καµιά περίπτωση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του».  
Στην προκειµένη περίπτωση ο Σκακιστικός Όµιλος Χαλανδρίου έχει υποβάλλει το υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 10418/28.3.17 αίτηµά του σύµφωνα µε το οποίο αιτείται την επιχορήγηση ποσού 2.980€. 
Στην παρούσα απόφαση την οποία καλείτε το Συµβούλιο να λάβει πρέπει να περιέχεται η 
σηµείωση της παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης του Υπουργού ∆ΙΜΗ∆. ∆Η∆/Φ40/1057/2015 
σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι: Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς 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. 16Ν. 
4305/2014. 
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ο νόµιµος εκπρόσωπος του Συλλόγου  κ. Κοτρότσος  
Βασίλειος έχει δηλώσει ότι για το έτος 2017 δεν έχει λάβει ουδεµία επιχορήγηση από άλλο φορέα 
της Γενικής Κυβέρνησης. Εποµένως δεν προκύπτει η υποχρέωση για το επιχορηγούµενο 
Σωµατείο που απορρέει από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 
Το αιτούµενο ποσόν της επιχορήγησης πρόκειται να το διαθέσει ο Σύλλογος για τη διοργάνωση 
του 19ου Σκακιστικού Κυπέλλου ∆ηµοτικών σχολείων. Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν την 
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου, µπροστά στο κτίριο της Εθνικής 
Τράπεζας. 
 Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται σε 2.980 ευρώ και αφορά : 
 

1. Αµοιβές διαιτητών 
2. Ηλεκτρονική και διαδικτυακή υποστήριξη 
3. Γραµµατειακή υποστήριξη 
4. Ενοικίαση τραπεζιών και καρεκλών 
5. Κόστος επάθλων 
6. Εκτύπωση διαφηµιστικής αφίσας 
7. Προσφορά αναψυκτικών και νερού προς τους συµµετέχοντες σκακιστές 
 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Χαλανδρίου µε ελεύθερη είσοδο.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω το ∆.Σ. πρέπει να λάβει απόφαση µε την οποία: 

1. να εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 2.980€. 

2. να διαθέσει ισόποση πίστωση εις βάρος του ΚΑ 00.6735 προϋπολογισµού 2017 για το 

σκοπό αυτό για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ.781/5.4.2017 ΠΑΥ. 

 

ΑΔΑ: 6ΨΜΣΩΗΔ-ΔΜΕ



 3

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α. την επιχορήγηση του Σκακιστικού Οµίλου Χαλανδρίου µε ποσό 2.980,00 € για τη διοργάνωση 
του 19ου Σκακιστικού Κυπέλλου ∆ηµοτικών σχολείων, µε βάση τη σηµείωση της παρ. 1 του 
άρθρου 4 της Απόφασης του Υπουργού ∆ΙΜΗ∆. ∆Η∆/Φ40/1057/2015 σύµφωνα µε την οποία 
ορίζεται ότι: Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς 
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς 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. 16Ν. 4305/2014. 
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ο νόµιµος εκπρόσωπος του Συλλόγου  κ. Κοτρότσος  
Βασίλειος έχει δηλώσει ότι για το έτος 2017 δεν έχει λάβει ουδεµία επιχορήγηση από άλλο φορέα 
της Γενικής Κυβέρνησης. Εποµένως δεν προκύπτει η υποχρέωση για το επιχορηγούµενο 
Σωµατείο που απορρέει από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 
Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου, 
µπροστά στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Χαλανδρίου µε ελεύθερη είσοδο.  
 
Β. την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.980,00€ σε βάρος του ΚΑ.00.6735 του 
προϋπολογισµού 2017,  για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ.781/5.4.2017 ΠΑΥ. 
Η παραπάνω πίστωση αφορά : 

1. Αµοιβές διαιτητών 
2. Ηλεκτρονική και διαδικτυακή υποστήριξη 
3. Γραµµατειακή υποστήριξη 
4. Ενοικίαση τραπεζιών και καρεκλών 
5. Κόστος επάθλων 
6. Εκτύπωση διαφηµιστικής αφίσας 
7. Προσφορά αναψυκτικών και νερού προς τους συµµετέχοντες σκακιστές 

 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ΄ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
  
Ο κ. Α. Ευσταθίου ψήφισε λευκό. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 162/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
            Χαλάνδρι, 12/4/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ.,   ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,  ΛΙΕΡΟΣ Γ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., 
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., 
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆.,  ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,   ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 
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