
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 10/2022  πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3630/17-06-22 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Σίμου Βασιλείου.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων.                     

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων του Δήμου Τεμπών»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 124) 

 
 Ο Πρόεδρος Εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
οικονομικής επιτροπής τα εξής: 
 

έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Ν. 3463/06 περί επιχορηγήσεων. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το άρθρο 10β του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο, Πρόγραμμα 
Διαύγεια, και άλλες διατάξεις. 

• Το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 σχετικά με επιχορηγήσεις και βοηθήματα. 

• Το υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/2709/19-01-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ. 

• Τις σχετικές αιτήσεις των αθλητικών συλλόγων που έχουν υποβληθεί. 
 

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της γενικής 
κυβέρνησης υπερβεί τα 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς 
οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (Μ.Ε.Φ.)του προγράμματος 
Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών που αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων σύμφωνα με 
το  άρθρο 10β του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014. 
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Στον προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών, έτους 2022 εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6735 
πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους & Σωματεία». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την έγκριση της επιχορήγηση των παρακάτω 
Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Τεμπών με το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ για το Οικ. 
έτος 2022. 

 

Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 

1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΝΩΝ ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄ 1.000 ΕΥΡΩ 

2 ΄΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΣΦΑΝ Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ 

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄ ΑΙΓΑΝΗΣ 1.000 ΕΥΡΩ 
 

Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06, 2) το 

άρθρο 203 του Ν.4555/18, 3) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19, 4) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010, 5) την 
Απόφαση Διοικ. Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’), 6) 
την αίτηση του συλλόγου με τον προϋπολογισμό των εξόδων, 7) την εγγεγραμμένη πίστωση 

66..000000  €€ στον ΚΚ..ΑΑ..  0000..66773355 για ««ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  σσεε  ΑΑθθλληηττιικκοούύςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς  &&  ΣΣωωμμααττεείίαα»»,,  τις 
αιτήσεις των αθλητικών συλλόγων  και  μετά από διαλογική συζήτηση.   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   
 

Την επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων - Σωματείων που δραστηριοποιούνται 
στο Δήμο Τεμπών, σε βάρος της εγγεγραμμένης στον Κ.Α..00.6735 πίστωσης του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, ως εξής: 

 

➢ 1.000 € για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία: 
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΣ» για να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα 
με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή 
του.  
 

➢ 1.000 € για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία: 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ – ΣΦΑΝ Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ» για να τα χρησιμοποιήσει 
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην 
αίτησή του.  

 

➢ 1.000 € για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΙΓΑΝΗΣ» για να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα 
και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  124/2022 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
O Πρόεδρος              Τα μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

  Σίμος Βασίλειος 
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