
                                           Από τα πρακτικά 10ης/02-07-2019  

                συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                                και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  47 
 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 10 από 02/07/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 10/1653/26-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
ΓΙΑ 

 

«Επιστροφή συνδροµών για το τµήµα ζωγραφικής» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

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

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), 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1614/21-06-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Επιστροφή συνδροµών για το τµήµα ζωγραφικής» η οποία έχει αναλυτικά ως 
εξής: 

      «Λαµβάνοντας υπ’ όψιν : 

 Το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959), σύµφωνα µε το οποίο προκειµένου 

να επιστραφούν χρηµατικά ποσά αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα απαιτείται απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση της επιστροφής. 

 Την κάτωθι αίτηση, µε την οποία αιτείται την επιστροφή της συνδροµής που έχει καταβάλλει. 

 Την υπ΄αριθµ. 363/30-1-2019 βεβαιώση του Τµήµατος Πολιτιστικών – Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων και 

Νεολαίας ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί παρουσία της αιτούσας  στα προγράµµατα του Ο.Π.Α.Ν.  

 Την υπ’ αριθµ. 63  Απόφαση της µε αρ.  18 από 21/09/2018 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Νοµικού µας Προσώπου µε Α∆Α: Ψ6ΝΜΟΛ04-7Χ5.  

 Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 00.8261.0001 µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές (συµπεριλαµβανοµένων των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων)» στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Νέας Ιωνίας οικονοµικού 

έτους 2019. 

Τη συνηµµένη κατάσταση του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού, η οποία περιλαµβάνει σε στήλες το 

ονοµατεπώνυµο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθµό απόδειξης είσπραξης, τον αριθµό 

αίτησης, το εισπραχθέν ποσό και το επιστρεπτέο ποσό,  αναλυτικά ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

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

ΑΔΑ: Ψ2Α7ΟΛ04-ΔΒ9



 

Α/

Α 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕ-

ΠΤΕΟ ΠΟΣΟ 

1. 

2746/ 

11-12-

2018 

ΕΙΣ-00225/ 

7-9-2018 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ (για την κόρη 

του ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗ 

ΣΟΦΙΑ) 

 

ΜΗΤΡ018580  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 10/ 2018 
∆εν 

παρακολούθησε 
10,00 10,00 
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Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας θα πρέπει να αποφασίσει τα εξής: 

 

 την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του κωδικού δαπανών του προϋπολογισµού 

00.8261.0001 µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές (συµπεριλαµβανοµένων των αχρεωστήτως εισπραχθέντων)» 

ύψους 10,00 Ευρώ οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την 

αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής. 

 Την έγκριση της επιστροφής του ποσού που αντιστοιχεί στη συνδροµή που έχει  καταβάλει η ανωτέρω 

συµµετέχουσα στο τµήµα ζωγραφικής του ΟΠΑΝ για λόγους που αναφέρθηκαν στον ανωτέρω πίνακα εις 

βάρος του κωδικού  00.8261.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 

 

 

            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. 1614/21-06-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν. 

2. Το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959) 

3. Την αίτηση της συµµετέχοντος στα τµήµατα του µαζικού αθλητισµού & του Πολιτισµού του 

Ο.Π.Α.Ν.  ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την οποία αιτείτε την επιστροφή της συνδροµής που έχει 

καταβάλλει. 

4. Την υπ΄ αριθµ. 363/30-1-2019 βεβαίωση του Τµήµατος Πολιτιστικών – Αθλητικών 

∆ραστηριοτήτων και Νεολαίας ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί παρουσία της αιτούσας  στα 

προγράµµατα του Ο.Π.Α.Ν. 

5. Την υπ’ αριθµ. 63  Απόφαση της µε αρ.  18 από 21/09/2018 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού µας Προσώπου µε Α∆Α: Ψ6ΝΜΟΛ04-7Χ5 

6. Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 00.8261.0001 µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές 

(συµπεριλαµβανοµένων των αχρεωστήτως εισπραχθέντων)» στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του 

∆ήµου Νέας Ιωνίας οικονοµικού έτους 2019. 

7. Τη συνηµµένη κατάσταση του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού, η οποία περιλαµβάνει σε 

στήλες το ονοµατεπώνυµο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθµό απόδειξης 

είσπραξης, τον αριθµό αίτησης, το εισπραχθέν ποσό και το επιστρεπτέο ποσό. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  
 

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του κωδικού δαπανών του 

προϋπολογισµού 00.8261.0001 µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές (συµπεριλαµβανοµένων των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων)» ύψους 10,00 Ευρώ οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχουν 

διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής και 

Β. Την έγκριση της επιστροφής του ποσού που αντιστοιχεί στη συνδροµή που έχει  καταβάλει η 

ανωτέρω συµµετέχουσα στο τµήµα ζωγραφικής του ΟΠΑΝ για λόγους που αναφέρθηκαν στον 

ανωτέρω πίνακα εις βάρος του κωδικού  00.8261.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019: 
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Α/

Α 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠ-

ΤΕΟ ΠΟΣΟ 

1. 
2746/ 

11-12-2018 

ΕΙΣ-00225/ 

7-9-2018 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ (για την 
κόρη του 

ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗ 

ΣΟΦΙΑ) 

 

ΜΗΤΡ018580  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 10/ 2018 
∆εν 

παρακολούθησε 
10,00 10,00 
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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.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
8.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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