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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                            Από τα πρακτικά 1ης/09-02-2018  

               συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 1 από 09/02/2018 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε  
την υπ΄ αριθµ. 1/107/19-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

 

ΓΙΑ 
«Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την 

υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.» 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµ. µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 

ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΑ) 

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 ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 95/19-01-2018 

εισήγηση µε θέµα: «Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης», η οποία έχει αναλυτικά 

ως εξής: 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν.4270/14, διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόµενο από τις 
οργανωτικές διατάξεις όργανο του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
όργανο, το οποίο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισµού του φορέα του, αναλαµβάνει 
υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε 
βάρος του.  

Επιπροσθέτως, στο Β∆ 17-5/1959 δεν προσδιορίζεται η έννοια του διατάκτη. Στο άρθρο 11 γίνεται µόνο 
αναφορά στο πρόσωπο που υπογράφει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης και ορίζει πως αυτό το πρόσωπο 
είναι ο ∆ήµαρχος. Αναφορά στις έννοιες της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων γίνεται 
από το ∆ΚΚ (Ν. 3463/2006) και τον Ν.3852/10, οπότε έµµεσα προσδιορίζεται το ποιός είναι ο διατάκτης 
στους ∆ήµους. Συγκεκριµένα στα άρθρα 72 π.1 η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των 
δαπανών ανήκει κυρίως στην οικονοµική επιτροπή, δηλαδή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον ΟΠΑΝ, και 
κατ’ εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 158 παρ. 3,4 του 

Ν.3463/06 µόνο για συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

Βάσει της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.∆ 80/2016 δίνεται ο ορισµός της «ανάληψης υποχρέωσης» ως η 

διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση – παρ. 1 του άρθρου 66 τουΝ.4270/14). 
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Προκειµένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους 
φορείς του άρθρου 1 του Π.∆ 80/2016, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον 
αφορά στους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης, η πραγµατοποίηση της δαπάνης (δηµοσιονοµική δέσµευση) 

(παρ. 2α του άρθρου 2 του Π.∆ 80/2016). 

Για τους ΟΤΑ, ως «Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης», ακολουθείται η παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.∆ 

80/2016 η οποία αναφέρει ότι η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 

Εποµένως, οι ΟΤΑ θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες: 

1) Έκδοση απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
διατάκτη. 

Για τους ∆ήµους, ως αρµόδιος διατάκτης νοείται: 

• κατά βάση, η Οικονοµική Επιτροπή, (άρθρο 72 του Ν.3852/10), δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον 

ΟΠΑΝ και, 

•  Ο ∆ήµαρχος , για όσες δαπάνες αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 και, 

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον ΟΠΑΝ για όσες δαπάνες αναφέρονται 

στην παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν.3463/06, άρθρο 202 του Ν.3463/06. 

 

2) Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης η οποία αφού έχει λάβει υπόψη την απόφαση περί έγκριση 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπογράφεται από τον ∆ιατάκτη  και τον Προϊστάµενο Οικονοµικής 
Υπηρεσίας ή τα εξουσιοδοτηµένα υφιστάµενα όργανα (παρ.1 άρθρο 25 του Ν.4270/14, όπως ισχύει, )ο 
οποίος βεβαιώνει (παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.∆ 80/2016) περί : 

α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό του και 

β) δέσµευσης ισόποσης πίστωσης για την πληρωµή της δαπάνης 

γ) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆ 80/2016 

 

Η ανάληψη της υποχρέωσης είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την 

πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. Ακολουθούν διαδοχικά η 

εκκαθάριση, η εντολή και η πληρωµή της δαπάνης. 
 

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου 

απαιτείται, από το αρµόδιο όργανο του οικείου φορέα, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγµατοποίηση 

προµηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δηµόσιων έργων (παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.∆ 80/2016). 

 

     Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν  τα ανωτέρω καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εξουσιοδοτήσει το 

Πρόεδρο για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2018.» 

      

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

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. Την  υπ΄ αρ. πρωτ. 95/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το άρθρο 65 του Ν.4270/14, διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόµενο από τις 

οργανωτικές διατάξεις όργανο του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλο εξουσιοδοτηµένο 

από αυτούς όργανο, το οποίο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισµού του 

φορέα του. 

3. το άρθρο 11 στο οποίο γίνεται µόνο αναφορά στο πρόσωπο που υπογράφει τις εκθέσεις 
ανάληψης δαπάνης και ορίζει πως αυτό το πρόσωπο είναι ο ∆ήµαρχος. Αναφορά στις έννοιες της 

έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων γίνεται από το ∆ΚΚ(Ν. 3463/2006) και 
τον Ν.3852/10. 

4. στα άρθρα 72 π.1 η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει 
κυρίως στην οικονοµική επιτροπή, δηλαδή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον ΟΠΑΝ. 

5. τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.∆ 80/2016 όπου δίνεται ο ορισµός της «ανάληψης 

υποχρέωσης» ως η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του 

∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων 
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6. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆ 80/2016, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 

εξουσιοδοτηµένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία δεσµεύεται η 

αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 

7. τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.∆ 80/2016 η οποία αναφέρει ότι η έκδοση της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 

8. το άρθρο 72 του Ν.3852/10 ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο νοείτε ως αρµόδιος διατάκτης. 

9. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν.3463/06, άρθρο 202 του Ν.3463/06 περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 

10. τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 25 του Ν.4270/14, όπως ισχύει, )ο οποίος βεβαιώνει (παρ. 2 του 

άρθρου 3 του Π.∆ 80/2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

      Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας» για την υπογραφή των αποφάσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2018, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγµατοποίηση 

προµηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δηµόσιων έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆ 80/2016 . 

 

 

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

 

              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Πολυξένη Κάκκου 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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