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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2103/17-

12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα 

μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Χατζής 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Μιχάλης Τράκας 

3. Ευστάθιος Κίντζιος 3. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

4. Αχιλλέας Μελισσάρης 4. Γιώργος Τσουροπλής 

5. Γρηγόρης Βαραδίνης 5. Σταματία Ζούλια 

6. Θεόδωρος Γκλεζάκος 6. Κων/νος Κώτσης 

7. 
Χρήστος Πετράκης (αναπλ. κου 

Τράκα) 
7. Βασίλης Σκουφίτσας 

8. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου 

Κώτση) 
8. Δέσποινα Ζαμπούκου 

9. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
9. Παναγιώτης Νικολούδης 

10. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 2ο : Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού  ΔΟΠΑΠ οικονομικού 

έτους 2018. 
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα 

αναφέρει: 
 

ΑΔΑ: 72ΚΑΟΛΥΡ-ΘΤΘ



Καλείται το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη του :  

Την παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του ν.4555/2018 στο οποίο ορίζεται ότι :  

1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  Ο 

Διατάκτης (Πρόεδρος) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.). Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Διατάκτη (Πρόεδρος), 

προηγείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η 

πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης 

του προϋπολογισμού.  

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 

158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του 

άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο Δήμαρχος (Πρόεδρος), με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  
 

Την αιτιολογική Έκθεση του ν.4555/2018 όπου αναφέρεται ρητώς ότι πριν από την 

απόφαση του Διατάκτη (Πρόεδρος), προηγείται πάντα η σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, περί εξειδίκευσης της πίστωσης, όταν αυτή δεν εξειδικεύεται στον 

προϋπολογισμό επαρκώς, στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης.  

να προβεί στα παρακάτω : 

Α. Να αποφασίσει το Δ.Σ. για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 

00-6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων), του προϋπολογισμού  έτους 

2018 ως εξής:  
 

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 496,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη δαπάνη 

ανάγκης προώθησης των προγραμμάτων του ΔΟΠΑΠ και της καλής επικοινωνίας με τα 

μέλη του και τους δημότες, προτείνεται η δημιουργία διαφημιστικού σποτ προβολής των 

προγραμμάτων του ΔΟΠΑΠ και επικοινωνίας εορταστικών ευχών εν όψει των 

Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς. Το τηλεοπτικό-διαφημιστικό αυτό σποτ θα 

προβληθεί στη σελίδα του ΔΟΠΑΠ, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σε άλλα τοπικά 

μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει 

βιντεοσκόπηση, μοντάζ, επεξεργασία του διαφημιστικού σποτ και στούντιο μουσικής και 

ηχογράφησης του σποτ. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού  ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2018, 

σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση. 

 

ΑΔΑ: 72ΚΑΟΛΥΡ-ΘΤΘ



Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 114/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

Δημήτριος Οικονόμου Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Χρήστος Πετράκης 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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