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                                            Από τα πρακτικά 11ης/01-08-2017  

             συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  63 
 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 11 από 01/08/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 11/1892/26-07-2017 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 

«Συµπληρωµατική 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 2017, ύστερα από την έγκριση της 1ης 

αναµόρφωσης του προϋπολογισµού». 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
                                                                       ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ, ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

(αναπληρωµ. µέλος της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΚΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ              

 

∆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), ο κ. 

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

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

∆ΗΜΑ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ) 

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

 
Κατά την διάρκεια του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει η κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1885/24-07-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Συµπληρωµατική 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 2017, ύστερα από την έγκριση 

της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού» 

 

      «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 23 ∆εκεµβρίου του 2016 η υπ’ αριθµόν πρωτ. 

2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις 

υποχρεώσεων» (Α∆Α:717ΥΗ-61∆), όπου στην παράγραφο 2γ αναφέρεται ότι µε την έναρξη του οικονοµικού 

έτους 2017, 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, και 

τονίζεται ιδιαίτερα στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου το εξής : 

ΑΔΑ: ΩΥΦΙΟΛ04-821



«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 2017 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 2017,  θα πρέπει να προβεί στην διάθεση των 

κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού δαπανών οικονοµικού έτους 2017 της αρµοδιότητάς τους που κάνουν 

αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.  

      Ο προϋπολογισµός του Ο.Π.Α.Ν επικυρώθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής µε αρ.πρωτ. 4129/1572/8-2-2017. Με τις πράξεις 5 και 27/2017 του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είχαµε προβεί στην λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των 

δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 

εγγραφεί στον προϋπολογισµό δαπανών του οικονοµικού έτους 2017, µέχρι το ποσό του 

προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Στη συνέχεια αναµορφώθηκε 1η φορά: µε 

την υπ’αριθµ. 41/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΑΝ, ελέγχθηκε µε την 

υπ’αριθµ. 149/2017 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ’αριθµ. 

39816/14885/21-6-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

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

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

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα ως 

ακολούθως : 

 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  00.6056.0001 
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 

2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 
5.000,00 

2.  15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 12.000,00 

3.  15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ορισµένου χρόνου 3.000,00 

4.  15.6041.0002 Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου 4.790,00 

5.  15.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου 1.254,00 

6.  15.6041.0004 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου 4.500,00 

7.  15.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου 1.146,60 

8.  15.6041.0005 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου 640,00 

9.  15.6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου 165,82 

10.  15.6279.0001 
Λοιπές δαπάνες για φωτισµό καθαριότητα (κοινόχρηστα 

κτιρίων) για το γυµναστήριο του Περισσού 
2.000,00 

11.  00.8224.0007 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 1.000,00 

12.  00.8224.0008 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 

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

200,00 

 

Επίσης, παρακαλούµε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης 

πίστωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 που αφορά στα έξοδα δηµοσιεύσεων – ανακοινώσεων σε 

εφηµερίδες, όπως αναλύεται παρακάτω: 

» 

       

  

      Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος και αναφέρει ότι λόγω της καθυστέρησης του εγγράφου που 

αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την παράταση µίσθωσης του κτιρίου επί 

της οδού Ιφιγενείας 63 το οποίο έλαβε αριθµ. πρωτ. 34776/13056/28-6-2017 θα πρέπει να υπολογίσουµε 

και στον Κ.Α. 15.6232.0001 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων»  το ποσό των 

10.265,03 € . 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  00.6463.0001 Έξοδα δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων 1.200,00 

ΑΔΑ: ΩΥΦΙΟΛ04-821



 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει όπως 

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 όπως λοιπούς οµιλητές, 

• αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄αρ. πρωτ. 1885/24-07-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν.,  

2. την υπ’ αριθµ. 5/20-1-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε την έγκριση 

των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του 

προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 2017 

3. την υπ’ αριθµ. 27/24-3-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε την 

συµπληρωµατική έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των 

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 2017 

4. όπως διατάξεις όπως  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 

5. την υπ’ αριθµόν πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε 

θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (Α∆Α:717ΥΗ-61∆), όπου στην παράγραφο 

2γ αναφέρεται ότι µε την έναρξη του οικονοµικού έτους 2017, πρέπει να εκδοθούν και να 

καταχωρηθούν αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, µετά την λήψη των αποφάσεων για όπως 

πολυετείς υποχρεώσεις και των εκκρεµών υποχρεώσεων των προηγούµενων ετών, και οι 
αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραµµένων πιστώσεων για 

όπως σταθερές δαπάνες (µισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, 
κ.λπ.), όπως δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και όπως δαπάνες για µισθώµατα ακινήτων που 

χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο 

6. όπως 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» 

7. όπως διατάξεις όπως παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

8. όπως διατάξεις όπως παρ. 4 & όπως διατάξεις όπως παρ. 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06, 

9.  το γεγονός ότι στον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραµµένες 

σχετικές πιστώσεις όπως ανωτέρω Κ.Α. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -9- παρόντων (λόγω µη προσέλευσης της κ. Νίκη Γιαννούλη)  

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
µε ψήφους 6 ΥΠΕΡ, 1 ΠΑΡΩΝ (η κ. Στυλιανή Αδαµοπούλου) και  2 ΛΕΥΚΑ (ο κ. Σωτήρης 

Σκευοφύλακας & ο κ. Ιωάννης Οικονοµίδης) 

 
 

Α. Την συµπληρωµατική έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών 
αριθµών του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου 

και σταθερού χαρακτήρα, όπως οποίους υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την 
αντιµετώπιση των δαπανών αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  00.6056.0001 
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 

2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 
5.000,00 

2.  15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 12.000,00 

3.  15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ορισµένου χρόνου 3.000,00 

4.  15.6041.0002 Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου 4.790,00 

5.  15.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου 1.254,00 

6.  15.6041.0004 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου 4.500,00 

7.  15.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου 1.146,60 

8.  15.6041.0005 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου 640,00 

9.  15.6054.0005 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση 

έργου 
165,82 

10.  15.6279.0001 
Λοιπές δαπάνες για φωτισµό καθαριότητα (κοινόχρηστα 

κτιρίων) για το γυµναστήριο του Περισσού 
2.000,00 

ΑΔΑ: ΩΥΦΙΟΛ04-821



11.  00.8224.0007 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 1.000,00 

12.  00.8224.0008 

Κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήµου 20% επί του ποσού της κράτησης 0,06% της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

200,00 

13.  15.6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 10.265,03 

 

 

Β. Την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 που αφορά στα έξοδα δηµοσιεύσεων – ανακοινώσεων 
σε εφηµερίδες, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

 

 

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 

 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  00.6463.0001 Έξοδα δηµοσιεύσεων - ανακοινώσεων 1.200,00 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 
2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3. Παρασκευή Καζάκου 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Λάζαρος Βουδούρης 
6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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