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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ  

ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΠΑΜΑ 
                                             Από τα πρακτικά 19ης /29-12-2017  
             έκτακτης συνεδρίασης του Δ..  

                                  του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης   
                           και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  με αριθ.  115 
 

του Διοικ. υμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της με αρ. 19 από 29/12/2017 (ορθής επανάληψης) έκτακτης 
συνεδρίασης αυτού, που έγινε με την υπ΄ αριθμ. 19/3162/29-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού υμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104/27-03-2017 απόφαση 
του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας.  

 
ΓΙΑ 

«Φρονική Παράταση του υπ’ αριθμ. 49/2017 υμφωνητικού που αφορά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο 

οικ. καταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2016». 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

O ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΠΤΡΟ ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ 

 

ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΤΠΙΔΗ, ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΩΡΓΟΤΔΗ,  ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΕΝΣΖΟΠΟΤΛΟ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΩΡΙΚΗ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΡΙΖΟ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, 
ΩΣΗΡΗ ΚΕΤΟΥΤΛΑΚΑ,  

 
Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επίδοσης o κ. ΗΛΙΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΦΑΗΛ ΚΟΣΑΚΗ), η κ. 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΖΑΚΟΤ (τακτικό μέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙΔΟΤ), η κ. ΠΟΛΤΞΕΝΗ 
ΚΑΚΚΟΤ (τακτικό μέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΣΟΤΚΑ 
(τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΣΩΝΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΤΛΑ), η κ. ΣΤΛΙΑΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ 
(τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΑΛΑΡΗ) και ο κ. ΩΣΗΡΗ ΠΑΠΑΚΟΤΝΑΔΗ 
(τακτικό μέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΙΛΑ) 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόμου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του Διοικ. 
υμβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας κ. πύρο Αμανατίδη. 
 
τη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της συνεδρίασης, λόγω της επείγουσας ανάγκης να εγκριθεί η Φρονική Παράταση του 
υπ’ αριθμ. 49/2017 υμφωνητικού που αφορά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο οικ. καταστάσεων του 
Ο.Π.Α.Ν. έτους 2016, ώστε να ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων και η ολοκλήρωση του 

ελέγχου του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 
3463/2006. To Διοικητικό υμβούλιο ομόφωνα επί των εννέα (09) παρόντων µελών, συμφώνησε ότι 
το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί.    
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3161/27-12-
2017 έκτακτη εισήγηση με θέμα: «Φρονική Παράταση του υπ’ αριθμ. 49/2017 υμφωνητικού που 
αφορά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο οικ. καταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2016», η οποία έχει 

αναλυτικά ως εξής: 

       «Με το υπ’ αριθμ. 49/2017 υπογράφτηκε συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου κ. πύρου Αμανατίδη, 

ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας 

και της εταιρίας Α.Ε. ΟΛ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ που εκπροσωπείτε νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Κ. Δράκο,  που 
αφορά στην διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. της διαχειριστικής 
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 (ύνταξη πιστοποιητικού και έκθεση ελέγχου ισολογισμού – 
απολογισμού, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος), από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

      ύμφωνα με το συμφωνητικό το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-9-2017, ο χρόνος παράδοσης 
είχε οριστεί το διάστημα έως 28 Δεκεμβρίου 2017 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

      Για το λόγο ότι δεν τους έχει παραδοθεί η γνωμοδότηση της Νομικού υμβούλου έως 31-12-2016 λόγω 
φόρτου εργασίας καθώς και οι οφειλές των αθλητικών & πολιτιστικών του Οργανισμού για την αντίστοιχη 
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περίοδο, παρακαλούμε όπως παραταθεί η ημερομηνία παράδοσης του έργου μέχρι 12/02/2018 εφόσον τους 
παραδοθούνε άμεσα τα ανωτέρω στοιχεία. 

     Σο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση καθυστέρησης που θα 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για 
τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής»,  για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα 
από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.   

     Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης έως 
και ενάμιση μήνα για την συλλογή των στοιχείων για την ολοκλήρωση του ελέγχου». 

 

 
      Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 
εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

Σέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το ώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3161/27-12-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθμ. 49/2017 υμφωνητικό που αφορά την διενέργεια ετησίου τακτικού ελέγχου 

οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. διαχειριστικής χρήσεως 2016   

3. Σο άρθρο 5 της σύμβασης το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση καθυστέρησης που θα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής»,  για την 

καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας 

Ιωνίας, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας 
με ψήφους 7 ΤΠΕΡ & 2 ΛΕΤΚΑ (ο κ. ωτήρης κευοφύλακας & ο κ. Ιωάννης Οικονομίδης) 

 
     Σην χρονική παράταση έως 12/02/2018, του υπ’ αριθμ. 49/2017 υμφωνητικού του Ο.ΠΑ.Ν. με 
την εταιρία ΟΛ ΟΡΚΨΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε. που αφορά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο οικ. καταστάσεων 
του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2016, έως ότου να ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων για την ολοκλήρωση 
του ελέγχου του Νομικού Προσώπου.  
 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..                                                                 ΣΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         πύρος Αμανατίδης 
     ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 
        Νέα Ιωνία, αυθημερόν 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 
 
    
        πύρος Αμανατίδης 
   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 

2.  Δημήτριος Γεωργούδης 

3.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4.  Κωνσταντίνος Σσαγκαράκης 

5.  Κωνσταντίνος Μωρίκης  

6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 

7.  Ιωάννης Οικονομίδης 

8.  ωτήρης κευοφύλακας 
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