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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 

«Ψήφιση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας, οικονοµικού έτους 2017» 

 

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) 

 
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. 1876/24-07-2017 

εισήγηση µε θέµα:: «Ψήφιση 2ης Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του Οργανισµού Πολιτισµού 

Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, οικονοµικού έτους 2017», η οποία έχει αναλυτικά ως 

εξής: 
 
      «Στην παρ.2 του άρθρου  240 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 

του Ν.3463/2006 µε τις οποίες ορίζεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον 

οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή 

υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 

Ν.3463/2006 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Πιο συγκεκριµένα στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «για τις αποφάσεις του 

διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή 

ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που 

περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, 

αποστέλλονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου». 

Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β∆ 17-5/15-6-1959 

καθώς και από το άρθρο 161 του ∆ΚΚ για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε µε το άρθρο 77 του 

Ν.4316/2014). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, όπου µία πίστωση 

µπορεί να µεταφερθεί εφόσον: 
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• έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της 

• καθίσταται ανέφικτη η πραγµατοποίησή της οπότε µπορεί να µεταφερθεί µέρος ή το σύνολο της πίστωσης 

για την κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό 

• αναµόρφωση πραγµατοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδροµής είτε 

λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ) απαιτείται η αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β∆ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: πως πρέπει 

να τεκµηριώνεται το έκτακτο της αναµόρφωσης µέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Η αναφορά του άρθρου 8 του Β∆ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και 

επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται µε την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισµού 

των συχνών αναµορφώσεων.  

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων 

(διοικητικών συµβουλίων για τα Νοµικά Πρόσωπα) που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των 

Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά 

παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν 

ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση 

της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού 

απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

(ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 

του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 

ισχύοντα και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας 

της απόφασης αναµόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των 

αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη 

νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. 

Επίσης, επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων 

για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων 

από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, 

στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό 

κεφάλαιο του προϋπολογισµού για την ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων. Το αποθεµατικό κεφάλαιο του 

προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που 

είναι γραµµένα στον προϋπολογισµό. (παρ. 3 άρθρο 161 Ν. 3463/06). 

Στη συνέχεια ακολουθούν αναµορφώσεις Κ.Α. εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού 2017 σύµφωνα µε τις 

ανάγκες που προέκυψαν για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 

1. Για την πληρωµή του καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση έργου που παρέχει υπηρεσίες έναντι 

αντιτίµου, η πρόσληψη του οποίου εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 22230/30-06-2017 Απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε Α∆Α: 67Ρ∆465ΧΘ7-ΩΙΥ, εκδόθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 48 του Ν. 4325/2015, είναι απαραίτητο να γίνει αύξηση των σχετικών 

κωδικών εξόδων (15.6041.0005, 15.6054.0005), υπολογιζόµενη στις 2.502,00 € βάσει του ποσού που 

αναµένουµε να εισπράξουµε µέχρι τέλος του έτους. Αυτό έχει ως επακόλουθο να γίνει αύξηση και στον 

αντίστοιχο λογαριασµό εσόδου (0434.0002) 

2. Αντίστοιχα θα γίνει µείωση στους σχετικούς κωδικούς εξόδων 15.6041.0002, 15.6054.0002 ύψους 

2.502,00, γιατί σύµφωνα µε την µε αρ. 312/2017 αποφάσεως Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 

εργατικών διαφορών) η οποία µεταξύ άλλων «∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ» που κατέθεσαν οι κ.κ. ∆ηµητρίου 

Βάρβογλη και Μαριάνθης Κουµαριανού, αµφοτέρων απασχολουµένων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου 

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε το εναγόµενο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Οργανισµός 

Πολιτισµού, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Νέας Ιωνίας» µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 

χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής τους . 

3. Επίσης παρουσιάστηκε ανάγκη δηµιουργίας νέου κωδικού εσόδων Κ.Α. 1511.0001 ύψους 500,00 € 

λόγω των αποσπασµάτων χρηµατικών καταλόγων που πρόκειται να αποσταλούν στους οφειλέτες του 

Ωδείου. 
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4. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση κάποιων κωδικών εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, 

προκειµένου να γίνει προγραµµατισµός διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια 

«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΩΜΕΝΩΝ» του Νοµικού Προσώπου έτους 2017. 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του Ο.Π.Α.Ν. αφού έλαβε υπόψη προς: 

� την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, µε την οποία ορίζεται ότι υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι 

αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών 

των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από προς εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών, 

� το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων 

προϋπολογισµού, 

� το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, σύµφωνα µε το οποίο η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί 

κατ’ ουσίαν τροποποίηση προς απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε προς και, συνεπώς, για την έκδοση 

προς τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, προς ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, 

� την. Παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013  

� το άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/2016 

� Τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Προς Ιωνίας, οικ. Έτους 

2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’αριθµ. 102/11-11-2016 (µε Α.∆.Α.: Ω∆∆ΓΟΛ04-Β03) Απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 459/0-12-2016 (µε Α.∆.Α.: 

77∆ΘΩΚΥ-ΤΜΩ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

4129/1572/08-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα προς Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και 

στη συνέχεια αναµορφώθηκε 1η φορά: µε την υπ’ αριθµ. 41/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ο.Π.Α.Ν. µε Α∆Α: 7∆2ΞΟΛ04-Ω5Γ, ελέγχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 149/2017 Πράξη ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε Α∆Α: 78ΒΧΩΚΥ-ΠΛ∆. και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

39816/14885/21-06-2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 

Εισηγούµαστε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει: 
 

Α) τη 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. οικονοµικού έτους 2017, 

Β) τη διενέργεια των προµηθειών –υπηρεσιών των αναµορφωθέντων παρακάτω κωδικών 
αριθµών του προϋπολογισµού 2017. 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 

Α)  ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0001 και τίτλο «Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώµατα και 

παροχή υπηρεσιών (πολιτιστικές δραστηριότητες)» µειώνεται κατά 2.502,00 € 

δηλαδή αναµορφώνεται από 43.304,00 € σε 40.802,00 € 

2.502,00 

2. Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0007 και τίτλο «Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης 

αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων» µειώνεται κατά 500,00 € δηλαδή 

αναµορφώνεται από 1.000,00 € σε 500,00 € 

500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.002,00 

  

 Μετά την µείωση στο σκέλος των εσόδων (3.002,00 €) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 49.888,98 € σε 46.886,98 €. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 

Β)  ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

 

1. 

Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0002 και τίτλο «Έσοδα λειτουργίας Ωδείου» αυξάνεται 

κατά 2.502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 55.396,00 € σε 57.898,00 € 
2.502,00 

2. ∆ηµιουργία κωδικού εσόδου µε Κ.Α. 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, Άρθρο 16 Ν.2130/93)» µε 

ποσό 500,00 ευρώ 

500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.002,00 

  

 Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων (3.002,00€) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 46.886,98 € σε 49.888,98 €. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

     

Α)  ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές εργαζοµένων µε Σύµβαση 

Έργου» µειώνεται κατά 2.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 34.790,00 € σε 

32.790,00 € 

2.000,00 

2.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 

Σύµβαση Έργου» µειώνεται κατά 502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

9.254,00 € σε 8.752,00 € 

502,00 

3.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6661.0002 και τίτλο «Προµήθεια µοκετών» µειώνεται κατά 

4.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 10.000,00 € σε 6.000,00 € 
4.000,00 

4. Το έξοδο µε Κ.Α. 15.7131.0003 και τίτλο «Προµήθεια µηχ/των για υπαίθριο 

γυµναστήριο» µειώνεται κατά 3.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

48.000,00 € σε 45.000,00 € 

3.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 9.502,00 

 

Μετά την µείωση στο σκέλος των εξόδων (9.502,00 €) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 49.888,98 € σε 59.390,98 € 

 

 

Β)  ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

1.  Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» αυξάνεται κατά 4.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται 

από 8.000,00 € σε 12.000,00 € 

4.000,00 

2.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6041.0005 και τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε 

σύµβαση έργου» αυξάνεται κατά 2.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

4.540,00 € σε 6.540,00 € 

2.000,00 

3.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0005 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

Ωδείου» αυξάνεται κατά 502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 1.265,82 € σε 

1.767,82 € 

502,00 

4.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6471.0001 και τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» 

αυξάνεται κατά 1.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 14.000,00 € σε 

15.000,00 € 

1.000,00 

5. Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6613.0001 και τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών 

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» αυξάνεται κατά 2.000,00 € 

δηλαδή αναµορφώνεται από 4.000,00 € σε 6.000,00 € 

2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 9.502,00 

 

Μετά την αύξηση στο σκέλος των εξόδων (9.502,00 €) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 59.390,98 € σε 49.888,98 €» 

 

 

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. 1876/24-07-207 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. παρ.2 του άρθρου  240 του Ν.3463/2006 

3. παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 

4. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, µε την οποία ορίζεται ότι υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας 

οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των 

προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών, 
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5. το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων 

προϋπολογισµού, 

6. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, σύµφωνα µε το οποίο η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός και, συνεπώς, 

για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του 

ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, 

7. το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 23976/2016 ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 

8. τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 161 Ν. 3463/06 

9. το υπ’ αριθµ. 4129/1572/08-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής που 

αφορά την επικύρωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 µε τις σχετικές παρατηρήσεις 

10. την. Παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013  

11. Τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Προς Ιωνίας, οικ. 

Έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’αριθµ. 102/11-11-2016 (µε Α.∆.Α.: Ω∆∆ΓΟΛ04-Β03) 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 

459/0-12-2016 (µε Α.∆.Α.: 77∆ΘΩΚΥ-ΤΜΩ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας 

και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4129/1572/08-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

προς Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και στη συνέχεια αναµορφώθηκε 1η φορά: µε την υπ’ 

αριθµ. 41/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. µε Α∆Α: 7∆2ΞΟΛ04-Ω5Γ, 

ελέγχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 149/2017 Πράξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε 

Α∆Α: 78ΒΧΩΚΥ-ΠΛ∆. και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 39816/14885/21-06-2016 Απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -10- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

µε ψήφους 7 ΥΠΕΡ, 1 ΠΑΡΩΝ (η κ. Στυλιανή Αδαµοπούλου) και  2 ΛΕΥΚΑ (ο κ. Σωτήρης 

Σκευοφύλακας & ο κ. Ιωάννης Οικονοµίδης) 

 

Α) Την ψήφιση της 2ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. οικονοµικού έτους 

2017, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 

Α)  ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0001 και τίτλο «Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώµατα και 

παροχή υπηρεσιών (πολιτιστικές δραστηριότητες)» µειώνεται κατά 2.502,00 € 

δηλαδή αναµορφώνεται από 43.304,00 € σε 40.802,00 € 

2.502,00 

2. Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0007 και τίτλο «Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης 

αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων» µειώνεται κατά 500,00 € δηλαδή 

αναµορφώνεται από 1.000,00 € σε 500,00 € 

500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.002,00 

  

 Μετά την µείωση στο σκέλος των εσόδων (3.002,00 €) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 49.888,98 € σε 46.886,98 €. 

 

 

Β)  ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

 

1. 

Το έσοδο µε Κ.Α. 0434.0002 και τίτλο «Έσοδα λειτουργίας Ωδείου» αυξάνεται 

κατά 2.502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 55.396,00 € σε 57.898,00 € 
2.502,00 

2. ∆ηµιουργία κωδικού εσόδου µε Κ.Α. 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, Άρθρο 16 Ν.2130/93)» 

µε ποσό 500,00 ευρώ 

500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.002,00 

  

 Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων (3.002,00€) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 46.886,98 € σε 49.888,98 €. 

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
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Α)  ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

4.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές εργαζοµένων µε Σύµβαση 

Έργου» µειώνεται κατά 2.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 34.790,00 € 

σε 32.790,00 € 

2.000,00 

5.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

µε Σύµβαση Έργου» µειώνεται κατά 502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

9.254,00 € σε 8.752,00 € 

502,00 

6.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6661.0002 και τίτλο «Προµήθεια µοκετών» µειώνεται κατά 

4.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 10.000,00 € σε 6.000,00 € 
4.000,00 

4. Το έξοδο µε Κ.Α. 15.7131.0003 και τίτλο «Προµήθεια µηχ/των για υπαίθριο 

γυµναστήριο» µειώνεται κατά 3.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

48.000,00 € σε 45.000,00 € 

3.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 9.502,00 

 

Μετά την µείωση στο σκέλος των εξόδων (9.502,00 €) το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 49.888,98 € σε 59.390,98 € 

 

 

Β)  ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

5.  Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» αυξάνεται κατά 4.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται 

από 8.000,00 € σε 12.000,00 € 

4.000,00 

6.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6041.0005 και τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε 

σύµβαση έργου» αυξάνεται κατά 2.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 

4.540,00 € σε 6.540,00 € 

2.000,00 

7.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0005 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

Ωδείου» αυξάνεται κατά 502,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 1.265,82 € σε 

1.767,82 € 

502,00 

8.  Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6471.0001 και τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» 

αυξάνεται κατά 1.000,00 € δηλαδή αναµορφώνεται από 14.000,00 € σε 

15.000,00 € 

1.000,00 

5. Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6613.0001 και τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών 

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» αυξάνεται κατά 2.000,00 € 

δηλαδή αναµορφώνεται από 4.000,00 € σε 6.000,00 € 

2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 9.502,00 

 

Μετά την αύξηση στο σκέλος των εξόδων (9.502,00 €)το αποθεµατικό κεφάλαιο µε Κ.Α. 90.9111 

διαµορφώνεται από 59.390,98 € σε 49.888,98 €, και 
 

Β) Την έγκριση της διενέργειας των προµηθειών – υπηρεσιών των αναµορφωθέντων ως άνω 

Κωδικών Αριθµών του προϋπολογισµού έτους  2017. 

 

 

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. Παρασκευή Καζάκου 

4. Νίκη Γιαννούλη (αναπλ. µέλος της κ. 

Πολυξένης Κάκκου) 

5. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

6. Λάζαρος Βουδούρης 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

8. Ιωάννης Οικονοµίδης 

9. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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