
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΑΞΗ 65/2019 
 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και 
τους Ιωάννη Νταλαχάνη (εισηγητή), Πάρεδρο, και Ανδρέα Σώκο, Εισηγητή. 
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γραμματέας του VII Τμήματος. 
Συνήλθε στις 11 Φεβρουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το 
82Π, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX. 
  

Σκέφθηκε κατά το Νόμο 
  
1. Με την από 17.12.2018 έκθεση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 
2η Υπηρεσία του Νομού XXX ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ 
αυτού, βάσει της 49/17.10.2018 πράξης επιστροφής, του και του Δήμου XXX 
(10920/1.11.2018 έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω 
χρηματικού εντάλματος, που αφορά στην καταβολή ποσού 10.000,00 ευρώ ως 
οικονομική επιχορήγηση στο σωματείο «Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής XXX». 
Κατά τον Επίτροπο η επιχορήγηση προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών του σωματείου, κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 
3463/2006. 
  
2. Στο άρθρο 202 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ - Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ορίζεται ότι «1. Α. 
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 (…)». Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω είναι επιτρεπτή η χρηματική επιχορήγηση αθλητικών σωματείων για 
συγκεκριμένες, όμως, αθλητικές εκδηλώσεις που έχουν εκ των προτέρων 
καθορισμένο προϋπολογισμό εξόδων, ο οποίος συνυποβάλλεται στο αρμόδιο 
Δημοτικό Συμβούλιο με την αίτηση της επιχορήγησης. Δεν είναι δε νόμιμη η 
καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ως 
άνω επιχορηγούμενων σωματείων (191/2017 ΚΠΕΔ στο VII Tμ. και την εκεί 
παρατεθείσα νομολογία). 
  



3. Στην υπό κρίση υπόθεση προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Δημοτικό Συμβούλιο 
XXX, με την 88/27.3.2018 απόφασή του, ενέκρινε, κατόπιν της 3118/19.3.2018 
αίτησης και κατ’ επίκληση του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ, την παροχή 
επιχορήγησης στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Όμιλος Πρακτικής 
Σκοποβολής XXX», ανερχόμενης σε 10.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6735.00 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους», για την «κατασκευή και 
επέκταση των υποδομών του Σκοπευτηρίου». Το ανωτέρω σωματείο 
καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου 
XXX δυνάμει της 107/1997 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου XXX 
(284/2000 απόφαση) και βάσει του άρθρου 2 του καταστατικού του, σκοπός του 
είναι «η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της πρακτικής 
σκοποβολής με ατομικά όπλα, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η αξιοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις αρχές του 
φιλάθλου πνεύματος, η άσκηση του σώματος και η προστασία της υγείας αυτών». 
Όπως ρητώς διαλαμβάνεται τόσο στην εγκριτική της επιχορήγησης απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου XXX, όσο και στην προηγηθείσα αίτηση του σωματείου 
το ποσό της επιχορήγησης προορίζεται για α) δημιουργία υποδομών για την 
πρόσβαση ΑΜΕΑ στον χώρο του σκοπευτηρίου και τη χρήση αυτού, β) 
δημιουργία χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και τουαλετών για τη χρήση τους από 
τους αθλητές ΑΜΕΑ του συλλόγου, γ) δημιουργία χώρων στάθμευσης και 
περιβάλλοντα χώρου ως υποδομή για τη διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού αγώνα το 
καλοκαίρι του 2019, δ) αγορά σκοπευτικού εξοπλισμού για χρήση τους από 
εφήβους σκοπευτές που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ε) 
δενδροφύτευση στην περιοχή του σκοπευτηρίου σε συνεργασία με το Δήμο και 
τους ενεργούς πολίτες των XXX (254/12.9.2018 έγγραφο του σωματείου προς τον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Ακολούθησε η αποδοχή, εκ μέρους του 
σωματείου, της οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο XXX με το προαναφερθέν 
ποσό (απόσπασμα της από 11.9.2018 συνεδρίασης του διοικητικού του 
συμβουλίου) και η έκδοση του ελεγχόμενου ισόποσου χρηματικού εντάλματος. 
  
4. Με τα δεδομένα αυτά, δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο XXX, διότι το ποσό της 
επιχορήγησης προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αυτού. Και 
ναι μεν στο έγγραφο επανυποβολής του Δήμου επισημαίνεται ότι η 
χρηματοδότηση των υποδομών γίνεται ενόψει εθνικών πρωταθλημάτων εντός του 
έτους 2018 καθώς και πανευρωπαϊκού αγώνα το καλοκαίρι του έτους 2019, πλην 
όμως προϋπόθεση για τη νομιμότητα των επιχορηγήσεων αυτών είναι, κατά τα 
γενόμενα δεκτά ανωτέρω, η χρηματοδότηση της διοργάνωσης των αθλητικών 
διοργανώσεων (π.χ. έξοδα διοργάνωσης, αγορά αθλητικού και φαρμακευτικού 
υλικού, αμοιβές παραγόντων, ιατρών αγώνων κλπ) και όχι των υποδομών όπου θα 
λάβουν χώρα αυτές. 



  
5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό 
ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
  
Αποφαίνεται ότι το 82Π οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
του Δήμου XXX, ποσού 10.000,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  
 


