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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 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  6 
 

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 

«Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 για «φόρους τόκων» και 

«Αµοιβές – Προµήθειες Τραπεζών» 

 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 99/19-01-2018 

εισήγηση µε θέµα: «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 για 

«φόρους τόκων» και «Αµοιβές – Προµήθειες Τραπεζών», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

«  Έχοντας υπόψη: 

 Το Π.∆. 80/2016 ΦΕΚ Α.145/5-8-2016 άρθρο 9 «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού 

χαρακτήρα δαπανών» 

 τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14, 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. 

 το µε αριθµό πρωτ. 2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 7ΘΞΚΗ-

ΛΝ9 και µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

(ΦΕΚ Α΄/141/17-8-2010) 
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 Τους εγγεγραµµένους Κ.Α. 00.6311.0001 µε τίτλο «Φόρος τόκων» και 00.6515.00001 µε τίτλο 

«Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.1δ του Ν.3463/2006, περί υποχρεωτικών δαπανών 

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

 

      Παρακαλούµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έγκριση και διάθεση πιστώσεων στους Κ.Α. 00.6311.0001 

µε τίτλο «Φόρος τόκων» ποσού 800,00€ και 00.6515.0001 µε τίτλο «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» ποσού 

1.000,00€» 

 

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

διάστηµα έχουν τροποποιηθεί, τα οποία λόγω του πάγιου χαρακτήρα τους έχει παρθεί εκ νέου ΑΑΥ για την 

κάλυψη των 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. 99/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. Το Π.∆. 80/2016 ΦΕΚ Α.145/5-8-2016 άρθρο 9 «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού 

χαρακτήρα δαπανών» 

3. τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 

4. Το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 

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

5. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 

Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄/141/17-8-2010) 

6. Τους εγγεγραµµένους Κ.Α. 00.6311.0001 µε τίτλο «Φόρος τόκων» και 00.6515.0001 µε τίτλο 

«Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2018. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.1δ του Ν.3463/2006, περί υποχρεωτικών δαπανών 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

     Την έγκριση και τη διάθεση των πιστώσεων όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί, στον Κ.Α. 

00.6311.0001 µε τίτλο «Φόρος τόκων» ποσού 690,66 € και στον Κ.Α. 00.6515.0001 µε τίτλο 

«Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» ποσού 999,50€ του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας οικονοµικού έτους 2018. 

 
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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