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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 21.10.2022, από 13:30 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.10.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 12169 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

99/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 13ης/ 21.10.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 2ο : Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Οργανισμούς και Σωματεία του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.10.2022, ώρα 13:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

11786/17.10.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.10.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σωτηρίου Βασίλειος 

16. Τσιαγκάλης Νικόλαος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

19. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 20. Γαλλής Γεώργιος 

21. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 

23. Κατσιάβας Αστέριος 24. Μακροβασίλης Βασίλειος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Θέμα 2ο: Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Οργανισμούς και Σωματεία του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του 

ν.4257/2014 (Α’ 93), ορίζονται τα εξής: 

«Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«1Α. 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. 

 

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 83 του Ν.4727/2020 ορίζεται ότι: 

«1. 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, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 

συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία 

δαπανών, στα οποία 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. 2.Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 

υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4954/22 (Α’  136) με τον τίτλο: «Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά 

σωματεία από Ο.Τ.Α. α` βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α` παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006», η εν 

λόγω περίπτωση της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του 

οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που 

εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 

31.3.2023.». 
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Στο δήμο μας έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τα κάτωθι σωματεία που έχουνε τη έδρα τους στο δήμο Αγιάς: 

1. Δόξα Αμυγδαλής 

2. Χείμαρρος Μαρμαρίνης 

3. Φιλοκτήτης Μελιβοίας  

4. Προοδευτική Ανάβρας 

5. Α.Ο. Δωτιεύς Αγιάς 

6. Αετός Αετολόφου 

7. Θερμαϊκός Στομίου 

8. Ερμής Αγιάς Γ.Σ. 2018 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε να επιχορηγηθούν τα σωματεία με τα εξής ποσά: 

Σωματείο Δραστηριότητα Ποσό (€) 

ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Εθνική) 1.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Ποδόσφαιρο (Β’ Τοπικό) 600,00 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ Ποδόσφαιρο (Β’ Τοπικό) 600,00 

ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ  Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΡΑΣ  Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ Γ.Σ. 2018  Μπάσκετ 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ   4.400,00 

 

Στον προϋπολογισμό του δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2022, στον Κ.Α. 00.6735.01, με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς & σωματεία» έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση με την Α.Δ.Σ 

96/2022 η οποία εγκρίθηκε με την 134522/05-10-2022 (ΑΔΑ:6ΗΛΛΟΡ10-Ι03) απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 

Η καταβολή των ανωτέρω επιχορηγήσεων θα γίνει με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων στα 

δικαιούχα σωματεία και μετά την υποβολή των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται 

από τον νόμο. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση των χρηματικών επιχορηγήσεων στα αθλητικά 

σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

38 του ν.4257/2014 (Α’ 93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.», 

- τις διατάξεις άρθρου 83 του ν.4727/2020 (Α’ 184): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου  70 του ν. 4954/22 (Α’  136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής 

για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - 

Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, 

συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.», 

- την υπ’ αρ. 96/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 και της 5ης τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων έτους 2022», 

- τις αιτήσεις των Σωματείων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τις χρηματικές επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας 

και συγκεκριμένα: 

Σωματείο Δραστηριότητα Ποσό (€) 

ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Εθνική) 1.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Ποδόσφαιρο (Β’ Τοπικό) 600,00 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ Ποδόσφαιρο (Β’ Τοπικό) 600,00 

ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ  Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΡΑΣ  Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ Ποδόσφαιρο (Γ’ Τοπικό) 400,00 

ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ Γ.Σ. 2018  Μπάσκετ 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ   4.400,00 

 

Η καταβολή των ανωτέρω επιχορηγήσεων θα γίνει με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων στα 

δικαιούχα σωματεία και μετά την υποβολή των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται 

από τον νόμο. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2022, 

στον Κ.Α. 00.6735.01, με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς & σωματεία», η αντίστοιχη 

πίστωση με την υπ’ αρ. 96/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η 

οποία εγκρίθηκε με την 134522/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΛΛΟΡ10-Ι03) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A110-%CE%9903
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