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Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  5 

 

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 παγίου και 
σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 98/19-01-2018 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών 
παγίου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 2018», η οποία έχε αναλυτικά ως εξής: 
 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 9 του 

Π.∆ 80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης 
δηµόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα 

(ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, µισθώµατα, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαµβάνονται για ολόκληρο 

το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονοµικού έτους, µε έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε στις 28 Νοεµβρίου 2017 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 στην παράγραφο 1γ της Β’ ενότητας αναφέρεται ότι µε 
την έναρξη του οικονοµικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, µετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς υποχρεώσεις και των εκκρεµών 

υποχρεώσεων των προηγούµενων ετών,  και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραµµένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (µισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση 

του δηµοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για µισθώµατα 

ακινήτων που χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 80/2016, και 
τονίζεται ιδιαίτερα στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου το εξής : 
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«Τέλος, επισηµαίνεται και πάλι 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 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 τα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων είναι αρµόδια 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) ή το δηµοτικό συµβούλιο καθώς κι εκείνες για τις 
οποίες δεν απαιτείται η διάθεση της πίστωσης από κανέναν όργανο (παρ. 5 άρθρου 158 του Ν. 3463/06). 

Βάσει των ανωτέρω στην αρχή του οικονοµικού έτους 2018 και αµέσως µετά την λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, των δαπανών παρελθόντων 

οικονοµικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων του προϋπολογισµού έτους 2018,  θα πρέπει να προβεί 
στην διάθεση των κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού δαπανών οικονοµικού έτους 2018 της αρµοδιότητάς 
τους που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.  

Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα 

ως ακολούθως : 

 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1 15.6271.0001 Ύδρευση κτιρίων 3.000,00  

2 15.6273.0001 Φωτισµός κτιρίων 21.000,00  

3 15.6279.0001 
Λοιπές δαπάνες για φωτισµό καθαριότητα (κοινόχρηστα 

κτιρίων) για το γυµναστήριο του Περισσού 
2.000,00 

3 15.6232.0001 
Καταβολή ενοικίου για το γυµναστήριο Περισσού (Κύπρου 

2 & Κολοκοτρώνη 6) 
14.400,00  

4 15.6232.0001 Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Αναξαγόρα 21 12.148,56  

5 15.6232.0001 Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Θεοδωρίδου 3 6.132,00  

6 15.6232.0001 
Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Ιφιγενείας 63 (µέχρι 
11/4/2018) 

4.002,97  

7 15.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των 

µονίµων υπαλλήλων έτους 2018 

152.188,49 

8 15.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των 

υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου έτους 2018 

438.135,00 

9 15.6041.0001 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου έτους 
2018 

22.000,00 

10 15.6041.0002 Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου έτους 2018 4.750,00 

11 15.6041.0004 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου έτους 2018 36.500,00 

12 15.6041.0005 
Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου έτους 
2018 

4.540,00 

13 15.6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 

∆ικαίου έτους 2018 
36.504,24 

14 15.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου έτους 
2018 

112.100,00 

15 15.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου έτους 
2018 

5.600,00 

16 15.6054.0002 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου 

έτους 2018 
1.250,00 

17 15.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου έτους 2018 9.646,60 

18 15.6054.0005 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση 

έργου έτους 2018 
1.265,82 

19 00.6121.0001 
Αντιµισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (άρθρο 

92Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ.∆.Κ) 
4.536,00 

20 00.6056.001 
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 

2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 
3.000,00 

21 00.8211.0003 Ασφαλιστικές εισφορές σε Υ.Σ0824 500,00 

22 00.8221.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 

23 00.8221.0002 Εισφορά ΤΠ∆Υ 1% 1.900,00 

24 00.8221.0003 Εισφορά ΟΑΕ∆ 1% 5.325,00 

25 00.8221.0004 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 4.000,00 
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26 00.8221.0005 Έκτακτη εισφ. Αλληλ.άρθρο 29 Ν.3986/2011 2.500,00 

27 00.8222.0002 Χαρτόσηµο Προέδρου - Αντιπροέδρου 100,00 

28 00.8222.0003 ΟΓΑ χαρτοσήµου Προέδρου - Αντιπροέδρου 50,00 

29 00.8223.0001 Φόρος προµηθευτών 1% 4% 8% 4.000,00 

30 00.8223.0005 Φόρος 20% Ελεύθερων επαγγελµατιών 500,00 

31 00.8224.0005 
Κράτηση 0,06% συµβάσεων της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων 
500,00 

32 00.8224.0006 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% επί του χαρτοσήµου 20% 

επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Ενιαίας 
ανεξάρτητης αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

100,00 

33 00.8224.0007 
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) 0,06% 
1.000,00 

34 00.8224.0008 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% επί του χαρτοσήµου 20% 

επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

200,00 

35 00.8231.0001 Εισφορές σε ΜΠΤΥ 150,00 

36 00.8231.0005 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΥ∆ΚΥ µισθοδοσίας 13.000,00 

37 00.8231.0007 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 260.000,00 

38 00.8231.0008 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 500,00 

39 00.8231.0009 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ - ΤΠ∆Υ 4.500,00 

40 00.8241.0001 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 

& ∆ 
500,00 

41 00.8242.0003 Υπέρ συλλόγου 650,00 

42 00.8242.0004 Επιστροφές εν γένει χρηµάτων (απεργίες, ασθένειες κλπ) 1.000,00 

43 00.8261.0001 
Λοιπές επιστροφές, (συµπεριλαµβανοµένων των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων) 
2.000,00 

» 

 

           Στο σηµείο αυτό παίρνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος και αναφέρει ότι κάποια από τα παραπάνω ποσά 

έχουν τροποποιηθεί όπως µισθοδοσία, κρατήσεις κ.λ.π., τα οποία λόγω του πάγιου χαρακτήρα τους έχει 
παρθεί εκ νέου ΑΑΥ για την κάλυψη τρέχουσων αναγκών. 

 

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. 98/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν.,  

2. τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14, και του άρθρου 9 του Π.∆ 

80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, 

εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για 

δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, µισθώµατα, 

κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαµβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του 

οικονοµικού έτους, µε έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

3. 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 στην 

παράγραφο 1γ της Β’ ενότητας αναφέρεται ότι µε την έναρξη του οικονοµικού έτους 2018, 

πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, µετά την 

λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς υποχρεώσεις και των εκκρεµών υποχρεώσεων των 

προηγούµενων ετών,  και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των 

εγγεγραµµένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (µισθοδοσία, συντάξεις, 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 
δαπάνες για µισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο 

4. τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 

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

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

6. τις διατάξεις της παρ. 4 & της παρ. 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 

7. το γεγονός ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου έτους 2018 

υπάρχουν εγγεγραµµένες σχετικές πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. 

ΑΔΑ: ΩΥΥ0ΟΛ04-Ω7Γ



 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

  
Την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί, των 
κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε 
δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα, στους οποίους υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς 
πιστώσεις για την αντιµετώπιση των δαπανών αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1 15.6271.0001 Ύδρευση κτιρίων 3.000,00  

2 15.6273.0001 Φωτισµός κτιρίων 21.000,00  

3 15.6279.0001 
Λοιπές δαπάνες για φωτισµό καθαριότητα (κοινόχρηστα 

κτιρίων) για το γυµναστήριο του Περισσού 
2.000,00 

3 15.6232.0001 
Καταβολή ενοικίου για το γυµναστήριο Περισσού 

(Κύπρου 2 & Κολοκοτρώνη 6) 
14.400,00  

4 15.6232.0001 Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Αναξαγόρα 21 12.148,56  

5 15.6232.0001 Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Θεοδωρίδου 3 6.132,00  

6 15.6232.0001 
Καταβολή ενοικίου για αίθουσα Ιφιγενείας 63 (µέχρι 
11/4/2018) 

4.002,97  

7 15.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των 

µονίµων υπαλλήλων έτους 2018 

140.515,01 

8 15.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των 

υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου έτους 2018 

405.450,58 

9 15.6041.0001 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου έτους 

2018 
21.411,00 

10 15.6041.0002 Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου έτους 2018 4.466,22 

11 15.6041.0004 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου έτους 2018 35.248,00 

12 15.6041.0005 
Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου έτους 
2018 

3.740,53 

13 15.6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 

∆ηµοσίου ∆ικαίου έτους 2018 
34.008,48 

14 15.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου 

έτους 2018 
103.909,26 

15 15.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου 

έτους 2018 
5.452,40 

16 15.6054.0002 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου 

έτους 2018 
1.178,88 

17 15.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου έτους 2018 8.691,68 

18 15.6054.0005 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση 

έργου έτους 2018 
1.065,48 

19 00.6121.0001 
Αντιµισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (άρθρο 

92Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ.∆.Κ) 
4.158,00 

20 00.6056.001 
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 

2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 
3.000,00 

21 00.8211.0003 Ασφαλιστικές εισφορές σε Υ.Σ0824 500,00 

22 00.8221.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 41.403,23 

23 00.8221.0002 Εισφορά ΤΠ∆Υ 1% 1.666,52 

24 00.8221.0003 Εισφορά ΟΑΕ∆ 1% 4.955,97 

25 00.8221.0004 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 3.525,48 

26 00.8221.0005 Έκτακτη εισφ. Αλληλ.άρθρο 29 Ν.3986/2011 2.365,71 

27 00.8222.0002 Χαρτόσηµο Προέδρου - Αντιπροέδρου 96,22 

28 00.8222.0003 ΟΓΑ χαρτοσήµου Προέδρου - Αντιπροέδρου 49,24 

29 00.8223.0001 Φόρος προµηθευτών 1% 4% 8% 4.000,00 

30 00.8223.0005 Φόρος 20% Ελεύθερων επαγγελµατιών 500,00 

31 00.8224.0005 
Κράτηση 0,06% συµβάσεων της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων 
500,00 

32 00.8224.0006 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% επί του χαρτοσήµου 

20% επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Ενιαίας 
ανεξάρτητης αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

100,00 
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33 00.8224.0007 
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) 0,06% 
1.000,00 

34 00.8224.0008 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% επί του χαρτοσήµου 

20% επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

200,00 

35 00.8231.0001 Εισφορές σε ΜΠΤΥ 150,00 

36 00.8231.0005 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΥ∆ΚΥ µισθοδοσίας 11.342,40 

37 00.8231.0007 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 238.264,57 

38 00.8231.0008 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 500,00 

39 00.8231.0009 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ - ΤΠ∆Υ 3.949,22 

40 00.8241.0001 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 

ΤΠ & ∆ 
500,00 

41 00.8242.0003 Υπέρ συλλόγου 598,50 

42 00.8242.0004 Επιστροφές εν γένει χρηµάτων (απεργίες, ασθένειες κλπ) 1.000,00 

43 00.8261.0001 
Λοιπές επιστροφές, (συµπεριλαµβανοµένων των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων) 
2.000,00 

 

     

 

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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