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               συνεδρίασης του ∆.Σ.  
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                                                        και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  3 

 

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 

«Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών πολυετών 

υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το µέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2018» 

 
 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 101/13-1-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών 
πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το µέρος που 

αφορούν στην δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2018», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

      « Στις 28 Νοεµβρίου 2017 εκδόθηκε το µε αριθµό πρωτ. 2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 και µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»,  

όπου στις  παραγράφους 1α, 3α & 3β της Β’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι µε την έναρξη 

του οικονοµικού έτους 2018,  πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αµέσως και κατ' απόλυτη 

προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το µέρος που αφορούν στη 

δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2018 και στην Γ’ ενότητα αναφέρεται ρητά ότι : «επισηµαίνεται 

η  υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς 

αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρµοδίων οργάνων, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 11 και 12 

του Π.∆. 80/2016». 

       Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 

εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου 

(παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06). 

        

ΑΔΑ: Ω42ΖΟΛ04-ΕΨΜ



 

      Βάσει των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα πρέπει µε την έναρξη του οικονοµικού έτους 2018 να 

προβεί αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού δαπανών οικονοµικού έτους 2018 της αρµοδιότητάς της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες 

πολυετών υποχρεώσεων κατά το µέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί µέσα στο 2018 και για 

τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πολιτισµού 

Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Ν. Ιωνίας την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των 

κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ως ακολούθως : 

A/

A 
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 

2017 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΕΤΟΣ 

2018 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 15.6643.0001 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό 

0,00 11.036,00 11.036,00 

2 00.6142.0001 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 

(Συµφωνητικό 16/1104/12-4-2017 

Τάσος Γ. Τατάρογλου) 

1.093,10 1.957,30 3.050,40 

3 15.6261.0001 

Συντήρηση ανελκυστήρα στο κτίριο της 
Λ.Ηρακλείου 264 (Συµφωνητικό 
73/3061/11-12-2017 ‘’OLYMPIC 

ELEVATOR’’ Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι.Κ.Ε.) 

53,32 586,52 639,84 

4 15.6266.0001 

Συντήρηση αναβάθµιση εφαρµογών 
λογισµικού της Info Quest 

(Συµφωνητικό 40/1679/21-06-2017 

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.) 

1.302,00 930,00 2.232,00 

5 15.6266.0001 

Συντήρηση αναβάθµιση & υποστήριξη 

του συστήµατος έκδοσης µισθοδοσίας 
(Συµφωνητικό 41/1682/21-06-2017 

N. ABSOLUTE CONSULTING GROUP) 

2.083,20 1.488,00 3.571,20 

6 00.6142.0002 

Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον 
έλεγχο των οικ. καταστάσεων του ΟΠΑΝ 

διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2016 

(Συµφωνητικό 49/2273/12-9-2017 

ΣΟΛ Α.Ε.) 

0,00 2.728,00 2.728,00 

7 00.6142.0003 

Υπηρεσία για την εφαρµογή 

διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου και 
σύνταξη ισολογισµού χρήσης 

(Συµφωνητικό 64/2815/13-11-2017 Σ. 

Καραγιλάνης µ. Ε.Π.Ε.) 

14.999,99 7.940,01 22.940,00 

8 15.6232.0001 
Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων 

ακινήτων  
42.322,78 33.960,18  

9 15.6681.0001 

Προµήθεια υγειονοµικού & 

φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των δοµών του ΟΠΑΝ 

0,00 2.078,87 2.078,87 

10 00.6431.0001 

Προµήθεια πανό & 13/φυλλων 
ηµερολογίων µε σπιράλ και άγκιστρο µε 
εκθέµατα έργα σηµαντικών ζωγράφων, 
για την προβολή ετήσιας έκθεσης 

ζωγραφικής τον Ιανουάριο 
(Συµφωνητικό 77/3084/14-12-2017) 

0,00 2.046,00 2.046,00 

11 15.6117.0001 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
στους εργαζοµένους του ΟΠΑΝ 

(Συµφωνητικό 79/3158/27-12-2017) 

0,00 785,85 785,85 

 

 Στον Κ.Α. 15.6643.0001 που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης για τα κτίρια του Ο.Π.Α.Ν. η 

διαδικασία του διαγωνισµού από τον ∆ήµο η οποία αφορούσε το έτος 2017 - 2018, δεν έχει 

ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί όλο το ποσό στον προϋπολογισµό του έτους 2018 όπου 

έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής. 

 Στον Κ.Α. 00.6142.0001 έχουν πραγµατοποιηθεί 19 συνεδριάσεις και έχουν τιµολογηθεί µέχρι και 
την 14η Συνεδρίαση κατά το έτος 2017 από την εταιρία Τάσος Τατάρογλου, οπότε µε την έναρξη της 
νέας χρονιάς και µε την συµπλήρωση και άλλων συνεδριάσεων αναµένεται να  τιµολογηθούνε έως 
τις 11/4/2018 όπου λήγει και το συµφωνητικό. 

 Στον Κ.Α. 00.6142.0002 που αφορά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο οικ. καταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. 

διαχειριστικής χρήσεως 2016 από Ωρκωτούς Λογιστές, µε την υπ’ αριθµ. 115/2017 Απόφαση του 

∆.Σ. δόθηκε χρονική παράταση έως 12/02/2018, του υπ’ αριθµ. 49/2017 Συµφωνητικού µε την 
εταιρία ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. έως ότου να ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων για την 
ολοκλήρωση του ελέγχου του Νοµικού Προσώπου. 

 

ΑΔΑ: Ω42ΖΟΛ04-ΕΨΜ



 

 Όσον αφορά την προµήθεια υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού, βάσει του άρθρου 7 ΦΕΚ 

1793/Β΄/6-12-2004, δεν έχει γίνει τιµολόγηση στο έτος 2017, για τον λόγο ότι δεν είχε ολοκληρωθεί 
η διαδικασία της προµήθειας από το ∆ήµο. Ωστόσο στον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου 

έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής. 

 Με βάση το υπ’ αριθµ. 77/3084/14-12-2017 έχει υπογραφτεί συµφωνητικό µεταξύ του Προέδρου 

του ΟΠΑΝ και της εταιρίας PRINTEX  DIGITAL ΕΠΕ (Ψηφιακές εκτυπώσεις) για την προµήθεια 

13/φυλλων ηµερολογίων µε σπιράλ και άγκιστρο τα οποία θα διατίθονται δωρεάν στους πολίτες του 

∆ήµου µας µε εκθέµατα έργα σηµαντικών ζωγράφων, σε έκθεση ζωγραφικής η οποία έχει 
προγραµµατιστεί να διεξαχθεί τέλος Ιανουαρίου στο Παναιτώλιο. 

 Τέλος επειδή το συµφωνητικό µε τον Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος θα παρέχει στον εργοδότη 

υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων, υπογράφηκε στις 27/12/2017 δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εργασία, όπως είχε 
προβλεφθεί για το µήνα ∆εκέµβριο 2017, οπότε µεταφέρεται το συνολικό ποσό στον προϋπολογισµό 
του οικ. έτους 2018. 

      Με βάση τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για την 

αντιµετώπιση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων κατά το µέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί µέσα 

στο 2018, στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. οικ. 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’ αριθµ. 96/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το µε αριθµό πρωτ. 2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 

7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 και µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»,  όπου στις  

παραγράφους 1α, 3α & 3β της Β’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι µε την έναρξη 

του οικονοµικού έτους 2018,  πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αµέσως και κατ' 
απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το µέρος 
που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2018 

3. τις διατάξεις  των άρθρων 24 και 25 του  ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 

80/2016 «Ανάληψη δαπανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα» 

4. τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

5. τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρο 158 του Ν. 3463/06  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 
 
     Την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων κατά το µέρος της δαπάνης που θα 

εκτελεστεί µέσα στο 2018, και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού δαπανών οικονοµικού έτους 2018, όπως αναλύονται κατωτέρω: 

 

A/

A 
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 

2017 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΕΤΟΣ 

2018 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 15.6643.0001 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 

και φωτισµό 
0,00 11.036,00 11.036,00 

2 00.6142.0001 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 

(Συµφωνητικό 16/1104/12-4-2017 

Τάσος Γ. Τατάρογλου) 

1.093,10 1.957,30 3.050,40 

3 15.6261.0001 

Συντήρηση ανελκυστήρα στο κτίριο της 
Λ.Ηρακλείου 264 (Συµφωνητικό 

73/3061/11-12-2017 ‘’OLYMPIC 

ELEVATOR’’ Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι.Κ.Ε.) 

53,32 586,52 639,84 

4 15.6266.0001 

Συντήρηση αναβάθµιση εφαρµογών 

λογισµικού της Info Quest 

(Συµφωνητικό 40/1679/21-06-2017 

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.) 

1.302,00 930,00 2.232,00 

ΑΔΑ: Ω42ΖΟΛ04-ΕΨΜ



A/

A 
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 

2017 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΕΤΟΣ 

2018 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

5 15.6266.0001 

Συντήρηση αναβάθµιση & υποστήριξη 

του συστήµατος έκδοσης µισθοδοσίας 

(Συµφωνητικό 41/1682/21-06-2017 

N. ABSOLUTE CONSULTING GROUP) 

2.083,20 1.488,00 3.571,20 

6 00.6142.0002 

Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον 

έλεγχο των οικ. καταστάσεων του 

ΟΠΑΝ διαχειριστικής χρήσεως του 

έτους 2016 (Συµφωνητικό 

49/2273/12-9-2017 ΣΟΛ Α.Ε.) 

0,00 2.728,00 2.728,00 

7 00.6142.0003 

Υπηρεσία για την εφαρµογή 

διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου 

και σύνταξη ισολογισµού χρήσης 
(Συµφωνητικό 64/2815/13-11-2017 

Σ. Καραγιλάνης µ. Ε.Π.Ε.) 

14.999,99 7.940,01 22.940,00 

8 15.6232.0001 
Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων 

ακινήτων 
42.322,78 33.960,18  

9 15.6681.0001 

Προµήθεια υγειονοµικού & 

φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των δοµών του ΟΠΑΝ 

0,00 2.078,87 2.078,87 

10 00.6431.0001 

Προµήθεια πανό & 13/φυλλων 

ηµερολογίων µε σπιράλ και άγκιστρο 

µε εκθέµατα έργα σηµαντικών 

ζωγράφων, για την προβολή ετήσιας 
έκθεσης ζωγραφικής τον Ιανουάριο 

(Συµφωνητικό 77/3084/14-12-2017) 

0,00 2.046,00 2.046,00 

11 15.6117.0001 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας στους εργαζοµένους του 

ΟΠΑΝ (Συµφωνητικό 79/3158/27-12-

2017) 

0,00 785,85 785,85 

 

 

 

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 

ΑΔΑ: Ω42ΖΟΛ04-ΕΨΜ
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