
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                              Από τα πρακτικά 16ης/27-11-2017  

                  συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                          του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                                        και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 16 από 27/11/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 16/2888/22-11-2017 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 

«Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσµευµένων πιστώσεων του Ο.Π.Α.Ν.                   

οικονοµικού έτους 2017.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΩΡΙΚΗΣ), 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), 

η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), 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) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη 

της συζήτησης του 1ου θέµατος, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

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. 2855/17-11-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση για την ανατροπή των απλήρωτων δεσµευµένων πιστώσεων του 

Ο.Π.Α.Ν. οικονοµικού έτους 2017», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/14, όπως ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
προκειµένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσµευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία είναι η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται 
υποχρέωση του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση) 

και η οποία περιέχει βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου περί ύπαρξης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης 
( δηµοσιονοµική δέσµευση). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 5 του άρθρου 68 του Ν. 4270/14,όπως 
ισχύει, καθορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών 

καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση 

των προϋπολογισµών  της Γενικής Κυβέρνησης και ότι µέχρι την έκδοση του διατάγµατος αυτού 

συνεχίζει να εφαρµόζεται το Π.∆. 113/10 µε τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π∆ 113/10 καθορίζεται ότι σε 
περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο 
αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική 

διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη 
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οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το 
ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος 
του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. 

Κατά εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2016 το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 

2/99070/0026 (Α∆Α 6Ξ5∆Η-ΛΓΓ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανατροπές και 
αναλήψεις υποχρεώσεων». 

 

Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
ανατροπή των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου µας, οικονοµικού έτους 2017, που 

δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ως ακολούθως : 
 

 

ΑΑΥ Κ.Α.E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

ΤΙΜΟΛ/ΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

107 00.6142.0001 

Αποµαγνητοφώνηση 

πρακτικών ∆.Σ. 

(Συµφωνητικό 14/2016) 

2.000,00 1.999,86 0,14 

137 15.6264.0003 

Προµήθεια ανταλλακτικών 
για τη συντήρηση των 

φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων 

539,40 209,56 329,84 

188 15.6471.0001 

Οργάνωση/κάλυψη 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στα πλαίσια των Ιωνικών 

ηµερών  

4.228,40 4.079,60 148,80 

189 15.6235.0003 

Ηχητικός/φωτιστικός 
εξοπλισµός για την κάλυψη 

συναυλιών στο πλαίσιο των 

Ιωνικών ηµερών 

1.984,00 1.339,20 644,80 

190 00.6431.0001 

Προµήθεια διαφόρων 

αγαθών για ενηµέρωση 

πολιτών/προβολή 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο 

των Ιωνικών ηµερών 

520,80 502,20 18,60 

191 15.6472.0001 

Προµήθεια διαφόρων 

αγαθών στο πλαίσιο των 

Ιωνικών ηµερών 
2.653,85 2.392,94 260,91 

192 15.7135.0003 
Προµήθεια καταµετρητών 
χρηµάτων  

607,60 130,20 477,40 

194 15.6611.0001 
Προµήθεια βιβλίων για τη 

δανειστική βιβλιοθήκη 
1.729,80 1.104,41 625,39 

 

 »  

 

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. 2855/17-11-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν.,  
2.      τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/14 όπως ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

3.      τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 5 του άρθρου 68 του Ν. 4270/14,όπως ισχύει 

4. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π∆ 113/10 οι οποίες καθορίζουν ότι σε περίπτωση 

µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο 

οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη 

για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. 

5. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2/99070/0026 (Α∆Α 6Ξ5∆Η-ΛΓΓ) έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» 
 

ΑΔΑ: 7ΔΜΙΟΛ04-ΡΔΙ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

Την ανατροπή των απλήρωτων δεσµευµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Ν. 

οικονοµικού έτους 2017, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο,  

όπως αναλύονται κατωτέρω: 

 

 

ΑΑΥ Κ.Α.E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

ΤΙΜΟΛ/ΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

107 00.6142.0001 

Αποµαγνητοφώνηση 

πρακτικών ∆.Σ. 

(Συµφωνητικό 14/2016) 

2.000,00 1.999,86 0,14 

137 15.6264.0003 

Προµήθεια ανταλλακτικών 

για τη συντήρηση των 

φωτοαντιγραφικών 

µηχανηµάτων 

539,40 209,56 329,84 

188 15.6471.0001 

Οργάνωση/κάλυψη 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στα πλαίσια των Ιωνικών 

ηµερών  

4.228,40 4.079,60 148,80 

189 15.6235.0003 

Ηχητικός/φωτιστικός 

εξοπλισµός για την 

κάλυψη συναυλιών στο 

πλαίσιο των Ιωνικών 

ηµερών 

1.984,00 1.339,20 644,80 

190 00.6431.0001 

Προµήθεια διαφόρων 

αγαθών για ενηµέρωση 

πολιτών/προβολή 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο 

των Ιωνικών ηµερών 

520,80 502,20 18,60 

191 15.6472.0001 

Προµήθεια διαφόρων 

αγαθών στο πλαίσιο των 

Ιωνικών ηµερών 

2.653,85 2.392,94 260,91 

192 15.7135.0003 
Προµήθεια καταµετρητών 

χρηµάτων  
607,60 130,20 477,40 

194 15.6611.0001 
Προµήθεια βιβλίων για τη 

δανειστική βιβλιοθήκη 
1.729,80 1.104,41 625,39 

 

 

 

 

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. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 
7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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