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                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2017 

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ :      135/2017 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ :   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. 

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :  ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :   «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Α.Ο. 

ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ)». 

Στη Θήρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού  Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού 

Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ), σήμερα την   06-06-2017, ημέρα της εβδομάδος        

Τρίτη και ώρα  18:00΄ συνήλθαν  σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου   του Δήμου Θήρας, κατόπιν της υπ΄άριθ.   59/30-05-2017 προσκλήσεως του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  για  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  παρ.5  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) στους 
Συμβούλους. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά 
(27)  μελών βρέθηκαν  δεκα-οκτώ (18), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ   
6. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
7. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
8. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
9. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 
10. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
12. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
13.  ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
14. ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
16. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
17. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
18. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

                  
1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
2. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ              
3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ 

ΡΟΥΛΑ 
5. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ 
6. ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
7. ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 
9. ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
 
 
 
 

 

                                                                              

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.  

 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. προσήλθαν οι κάτωθι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι: 
1. Βαμβακούρη Ιωάννα 
2. Γραβάνη Όλγα. 
3. Μπελλώνια –Μενδρινού Ρούλα. 
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Κατά την ώρα της συζήτησης του θέματος αυτού είχαν ήδη  αποχωρήσει από την 

αίθουσα συενδριάσεως οι κάτωθι  Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Καφιέρης Μηνάς. 
2. Γραβάνη Όλγα. 
3. Σιγάλας Επιφάνιος. 
4. Αργυρός Ιωάννης. 
5. Σιγάλας Αντώνιος. 
6. Δαρζέντας Χαράλαμπος. 
7. Δακορώνιας Εμμανουήλ. 
8. Γρατσίας Ιωάννης. 

 
Επίσης παραβρέθηκε   η  Πελέκη Μαριάννα, υπάλληλος του Δήμου  Θήρας για την 
τήρηση των πρακτικών . 

 
         Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  του Δ. Σ. και εισηγούμενος 

το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί : «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Α.Ο. ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ)», το λόγο έδωσε στο 

Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη στο Δ.Σ.  το από 01-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς 

Γραφείου Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Δήμου Θήρας, σύμφωνα με το οποίο  το 

Δ.Σ. καλείται να προβεί  σε επιχορήγηση ποσού #80.000,00# € σε αθλητικά σωματεία, 
συλλόγους και ομίλους. Συγκεκριμένα το προαναφερόμενο έγγραφο αναφέρει σχετικά: 
 

«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 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. 

 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. 

ΑΔΑ: Ω7Δ8ΩΡΝ-3ΟΘ



 

 3 

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». 
 
O Αθλητικός Όμιλος Θήρας, με την από 10.5.2017 Ορθή Επανάληψη της αίτησής του 
καλεί το Δήμο να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να 
διοργανώσει αθλητική εκδήλωση στις 9-11 Αυγούστου 2017 και συγκεκριμένα 
ΠανΚυκλαδικό Τουρνουά Βόλεϊ που αφορά αναπτυξιακά τμήματα παγκορασίδες, 
κορασίδες με τη συμμετοχή αθλητριών των Κυκλάδων, ηλικιών από 7 έως 15 ετών. Ο 
προϋπολογισμός της αθλητικής εκδήλωσης είναι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ και αφορά 
την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, αποζημίωσης διαιτητών, ιατρικής κάλυψης, διαμονής 
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και διατροφής των αθλητών. Η διοργάνωση θα έχει την επίσημη σφραγίδα της Ε.Ο.Π.Ε. 
και θα το παρακολουθήσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος.  
 
Ο  Πανθηραϊκός Αθλητικός Όμιλος με την από 24.4.2017 αίτησή του καλεί το Δήμο να 
τον επιχορηγήσει με το ποσό των 25.000 ευρώ προκειμένου να διοργανώσει αθλητική 
εκδήλωση στις 17-18 Ιουνίου 2017 και συγκεκριμένα φιλικό αγώνα μεταξύ των ομάδων 
Πανθηραϊκός Α., Ολυμπιακός Βόλου, Κισσαμικός και Λεβαδειακός στο Δημοτικό Γήπεδο 
Πανθηραϊκού. Το Σωματείο έχει στο δυναμικό του 90 αθλητές στα τμήματα υποδομών, 
Πάιδων, Νέων και Ανδρών, απασχολεί τέσσερις γυμναστές και τρεις προπονητές για την 
άθληση των νέων. Κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 αγωνίζεται στο 
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, εκπροσωπώντας το νησί μας και τις Κυκλάδες, 
σντιμετωπίζοντας τέσσερις ομάδες από την Κρήτη, δύο από την Ρόδο, τρεις από τον 
Πειραιά και πέντε από την Αθήνα.  
 
Η Αθλητική Ένωση Σαντορίνης με την από 2.5.2017 αίτησή της καλεί το Δήμο να την 
επιχορηγήσει με το ποσό των 15.000 ευρώ προκειμένου να διοργανώσει όπως κάθε 
χρόνο 3on3 για όλους τους νέους του νησιού και δύο προπονητικά camp με τη συμμετοχή 
ομάδων από τις Κυκλάδες στα οποία θα παρευρεθούν για να προπονήσουν τις ομάδες 
αθλητές Πανελλήνιας εμβέλειας εν ενεργεία και Παλαιμάχων. Η Α.Ε.Σ. αποτελεί το 
μοναδικό σύλλογο που δραστηριοποιείται στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης στη 
διοικητική έκταση του Δήμου Θήρας με Τμήματα Ακαδημιών, Κορασίδων, Παίδων, 
Εφήβων και Ανδρών. Η πολύ καλή προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια έχει 
συνέχεια και πέρα από την περσινή πετυχημένη χρονιά με την άνοδο του τμήματος 
ανδρών στην Γ΄ Εθνική κατηγορία ανδρών όλα τα αναπτυξιακά αγωνιστικών μας 
τμημάτων (Παίδων, Κορασίδων, Εφηβικό) κατάφεραν και φέτος να προκριθούν στην 
τελική τετράδα (Final 4) των αντίστοιχων πρωταθλημάτων Κυκλάδων για την αγωνιστική 
περίοδο 2016-2017. Στο Final4 Εφήβων που διεξήχθη στην Τήνο η αντιπροσωπευτική 
ομάδα της ΑΕΣ κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Στο Final4 Κορασίδων που διεξήχθη στην 
Σαντορίνη οι κορασίδες της ΑΕΣ κατέκτησαν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα Κυκλάδων 
για τη φετινή χρονιά και έτσι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα. Την  σκυτάλη των αγωνιστικών υποχρεώσεων πήραν οι παίδες της ΑΕΣ οι 
οποίοι στο Final4 που διεξήχθη στη Νάξο κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά την 
πρώτη θέση και θα παρευρεθούν ξανά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
αντιπροσωπεύοντας τις Κυκλάδες και την Σαντορίνη. 
 
Το Αθλητικό Σωματείο Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης με την από 19.4.2017 αίτησή του 
καλεί το Δήμο να την επιχορηγήσει με το ποσό των 18.000€ για τη διοργάνωση αθλητικής 
εκδήλωσης στις 15-17 Ιουνίου 2017 και συγκεκριμένα το ΠανΠεριφερειακό Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου που αφορά αναπτυξιακά τμήματα παίδων και εφήβων στο οποίο πρόκειται 
να συμμετέχουν πάνω από 600 αθλητές της περιφέρειας ηλικιών από 10 έως 17 ετών.  Ο 
προϋπολογισμός της αθλητικής εκδήλωσης είναι 35.000,00€ και αφορά την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης, αποζημίωση διαιτητών, ιατρικής κάλυψης, διαμονής και διατροφής 
των αθλητών. Η διοργάνωση θα έχει την επίσημη σφραγίδα της ΕΠΣΗ Κυκλάδων και θα 
το παρακολουθήσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Το σωματείο δεν 
χρησιμοποίησε τα χρήματα που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
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προγραμματισμένη αθλητική εκδήλωση κατά το έτος 2016 ενώ η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε κανονικά με ιδίους πόρους.  
 
Το Αθλητικό Σωματείο Λάβα Εμπορείου με την από 21.4.2017 αίτησή του καλεί το Δήμο 
να την επιχορηγήσει με το ποσό των 16.000€ για την διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης 
στις 16-18 Ιουνίου 2017 και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γήπεδο Επισκοπής Γωνιάς Θήρας 
και στο Δημοτικό Γήπεδο Θήρας θα διοργανωθεί πανΚυκλαδικό Τουρνουά ποδοσφαίρου, 
που αφορά αναπτυξιακά τμήματα, παίδων – εφήβων. Ειδικότερα πρόκειται να 
συμμετέχουν πάνω από 400 αθλητές των Κυκλάδων ηλικιών από 7 έως 15 ετών. Ο 
προϋπολογισμός της αθλητικής εκδήλωσης είναι 25.000,00€ και αφορά την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης, αποζημίωση διαιτητών, ιατρικής κάλυψης, διαμονής και διατροφής 
των αθλητών. Η διοργάνωση θα έχει την επίσημη σφραγίδα της ΕΠΣΗ Κυκλάδων και θα 
το παρακολουθήσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Το σωματείο δεν 
χρησιμοποίησε τα χρήματα που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
προγραμματισμένη αθλητική εκδήλωση κατά το έτος 2016 ενώ η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε κανονικά με ιδίους πόρους 
 
Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό (WTF) με την από 24.5.2017 αίτησή του καλεί το Δήμο 
να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 3.000€ για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης 
στις 17 Ιουνίου στο χώρο του Santorini Art Factory  με σκοπό την καλύτερη προβολή του 
αθλήματος στην προσπάθεια να προσελκύσουν στην οικογένεια των Λεόντων νέους 
υποψήφιους πρωταθλητές, τιμώντας τους αθλητές του συλλόγου οι οποίοι το 2017 1) 
εκπροσώπησαν την Ελλάδα με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας, 2) διακρίθηκαν ως 
πανελληνιονίκες, 3) διακρίθηκαν ως κυπελλούχοι Ελλάδος και 4) διακρίθηκαν στο 
πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείων. Επίσης την βραδιά αυτή ο σύλλογος θα 
παρουσιάσει επίδειξη όλων των τμημάτων έτσι ώστε οι γονείς και οι φίλοι των παιδιών 
να έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα μικρά λιοντάρια. Επίτιμοι προσκεκλημένοι θα 
είναι παγκόσμιοι και πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές δίνοντας το στίγμα της σοβαρής 
δουλειάς που γίνεται στο σύλλογο μιας και αποτελούν πρότυπα και παράδειγμα προς 
μίμηση στη νεότερη γενιά. Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται στα 5.000€. Το 
ποσό που αιτούνται θα καλύψει τα έξοδα παράστασης, τα εισιτήρια, τη διαμονή και τη 
διατροφή των επίτιμων προσκεκλημένων. 
 
Ο Αθλητικός Όμιλος Καρτεράδου με την από 1.6.2017 αίτησή του καλεί το Δήμο να τον 
επιχορηγήσει με το ποσό των 4.000€ για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης στις 17  
Αυγούστου με φιλικό αγώνα του συλλόγου με την Αθλητική Ένωση Νίκαιας.  Ο 
προϋπολογισμός της αθλητικής εκδήλωσης είναι 4.000€ και αφορά την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης (2.500€), ιατρικής κάλυψης (200€), διαμονής (600€) και διατροφής 
των αθλητών (700€). Ο Όμιλος από το 1994 συμμετέχει ανελλιπώς σε αθλητικά δρώμενα 
του νησιού μας, διατηρώντας ανδρικό και παιδικό τμήμα ποδοσφαίρου, συμμετέχοντας 
στο πρωτάθλημα και Κύπελλο Κυκλάδων που διοργανώνει η ΕΠΣΚ με επιτυχία και 
ενασχολούνται αθλητές από τα χωριά του νησιού μας, δίνοντας διέξοδο στους νέους.  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση: 
1. 24.000 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Θήρας  
2. 24.000 ευρώ στον Πανθηραϊκό Αθλητικό Όμιλο 
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3. 10.000 ευρώ στην Αθλητική Ένωση Σαντορίνης 
4. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης 
5. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Λάβα Εμπορείου 
6. 1.500 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό (WTF) 
7. 2.500 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Καρτεράδου  

για τους λόγους που αναπτύχθηκαν και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση. 
 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού λάβει υπόψη: 
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06  
2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 
3) την Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 
τεύχος Β’) 
4) τις αιτήσεις των συλλόγων με τον προϋπολογισμό των εξόδων  
5) την πραγματοποίηση εκ μέρους του συλλόγου της ανάρτησης των στοιχείων δαπανών 
των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 και την Απόφαση Διοικ. 
Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015, όπως προκύπτει από την Εφαρμογή Ανάρτησης 
Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια,  
καλείται: 
Α. Να  εγκρίνει την επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων ως εξής: 

1. 24.000 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Θήρας  
2. 24.000 ευρώ στον Πανθηραϊκό Αθλητικό Όμιλο 
3. 10.000 ευρώ στην Αθλητική Ένωση Σαντορίνης 
4. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης 
5. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Λάβα Εμπορείου 
6. 1.500 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό (WTF) 
7. 2.500 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Καρτεράδου  

για να τα χρησιμοποιήσουν με σκοπό τη  διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων 
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στις 
αιτήσεις τους.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά 
ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος οφείλει να αναρτά 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. (άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’). 
 
Β. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 80.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.000 των εξόδων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για να δοθεί στα παραπάνω σωματεία». 
 

         Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 
        Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  του την εισήγηση του         
κ. Δημάρχου,  το Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016), καθώς και τις   διατάξεις του 
Ν.3852/2010. 
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                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
    

Α. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού #80.000,00# € σε αθλητικά σωματεία ως εξής : 
 

1. 24.000 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Θήρας  
2. 24.000 ευρώ στον Πανθηραϊκό Αθλητικό Όμιλο 
3. 10.000 ευρώ στην Αθλητική Ένωση Σαντορίνης 
4. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης 
5. 9.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο Λάβα Εμπορείου 
6. 1.500 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό (WTF) 
7. 2.500 ευρώ στον Αθλητικό Όμιλο Καρτεράδου  

 

Β. Εγκρίνει την πίστωση ποσού #80.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.000 των 
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

 
Γ.  Η παραπάνω επιχορήγηση  πραγματοποιείται  καθόσον δεν έχουν  υπερβεί    έως 
σήμερα οι επιχορηγήσεις το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του  
Δήμου μας και οι οικονομικές μας δυνατότητες το επιτρέπουν. 
 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αργυρού Μαρία δεν συμφώνησε με την παραπάνω απόφαση 

και ψήφισε «αρνητικά», καθόσον όπως ανάφερε: «θα ήθελε αυτά τα χρήματα να δοθούν 

ώστε να γίνουν χώροι άθλησης για τα παιδιά». 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

            ΤΑ   ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.       
1. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
4. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
5.  ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ 
6. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
7. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
8. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
9. ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
11. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ 
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