
                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                           Από το πρακτικό της 11ης/15-03-2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                        Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                          

                                                                            

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης «ΜΑΝΗ 21ος Αιών». 

 

 

Στο Γύθειο, σήμερα, την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ανατολικής 

Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5105/11-03-2022  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη και με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, 

οφείλουν να ενημερώσουν το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους 

για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου επτά (7) μελών  στην έναρξη της 

Συνεδρίασης συμμετείχαν πέντε  (5) τακτικά μέλη και  ένα (1) αναπληρωματικό μέλος & ονομαστικά: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Πέτρος Ανδρεάκος Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2 Λυροφώνη Γεωργία    Δημοτική Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος 

3 Γεώργιος Καπασούρης - Σεψάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιδήμαρχος 

4 Χαρίλαος Τζανετάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

5 Γεώργιος Πλαγιαννάκος  Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

6 Κωνσταντίνος Γεωργακάκος  Δημοτικός Σύμβουλος -  Αναπληρωματικό μέλος 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Παναγιώτης Τσιριγώτης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιδήμαρχος 

2 Τζανέτος Φιλιππάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ελένη Σπανέα, υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

 

 

Αριθμός Απόφασης:        80   /2022 

ΑΔΑ: ΨΟ2ΣΩΨΗ-Σ64



ΘΕΜΑ 18ο :  Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης «ΜΑΝΗ 21ος Αιών». 

 

Αρ. Απόφασης : 80/2022 

Ο Πρόεδρος, για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος τα εξής:  

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα», του Ν.3463/06, ορίζεται ότι :  

   «1. 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 Δήμου ή της Κοινότητας, σε 

τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική 

δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους 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. Η διάταξη του τελευταίου 

εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες 

προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων 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 

δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας.» 

    

Σύμφωνα με την περίπτωση ε’, της παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 3852/2010, ορίζεται ότι : 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση 

της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, 

προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν 

εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». » 

 

Σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 203, του Ν.4555/18, ορίζεται ότι : 

«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 

202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 

3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο 

για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

ΑΔΑ: ΨΟ2ΣΩΨΗ-Σ64



Με το αριθ. πρωτ: 4120/28-02-2022 έγγραφο του  Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης «Μάνη 21ος Αιών  », στο οποίο αναφέρονται τα εξής :  

«…Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αιτούμεθα από το Δήμο να εγκρίνει  το ποσό των 5.000 ευρώ …» 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για έκτακτες Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της, για την 

επιχορήγηση του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου Ανατολικής Μάνης με την επωνυμία   

«Μάνη 21ος Αιών   », με το ποσό των 4.000,00€, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της :  

- τα άρθρα 202, 235 και 240, του Ν.3463/06,  

- το άρθρο 203 του Ν.4555/18, 

- την περίπτ. ε', της παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 

- το από αριθ.πρωτ: 4120/28-02-2022 έγγραφο του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης  «Μάνη 21ος Αιών»  . 

- τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους,  

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6736, για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος 

οικονομικού έτους, στον Κ.Α. 00.6736, με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία», ως εξής: 

- ποσό 7.000,00€ για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στο σωματείο με την επωνυμία  Πολιτιστικού 

Αναπτυξιακού Συλλόγου του Δήμου Ανατολικής Μάνης «Μάνη 21ος Αιών  , που εδρεύει στον Πύργο 

Διρού Δήμου Ανατ. Μάνης.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     80  /2022. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

     

Ο Πρόεδρος                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πέτρος Ανδρεάκος                                                      Γεωργία Λυροφώνη 

                                                                                        Γεώργιος Καπασούρης –Σεψάκος 

                                                                                        Τζαννετάκος Χαρίλαος 

                                                                                        Γεώργιος Πλαγιαννάκος 

                                                                                        Κωνσταντίνος Γεωργακάκος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Γύθειο 18-03-2022 

ΑΔΑ: ΨΟ2ΣΩΨΗ-Σ64



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

                                                                          Πέτρος Ανδρεάκος 
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