
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 
 

  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Απόσπασμα 

Από το Πρακτικό Νο: 1/2018 

Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
 

             

Αριθ. Απόφασης:  2/2018 
 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

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

46/17-1-2018 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 έντεκα (11) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Τράκας 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Σταματία Ζούλια 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Κων/νος Κώτσης 

4. Θανάσης Χαρακτινιώτης 4. Παναγιώτης Νικολούδης 

5. Γιώργος Τσουροπλής   

6. Ευστάθιος Κίντζιος   

7. Βασίλης Σκουφίτσας   

8. Δέσποινα Ζαμπούκου   

9. Αχιλλέας Μελισσάρης   

10. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

11. Γρηγόρης Βαραδίνης    

12. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

13. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. 

κου Κώτση) 
  

    

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ για 

την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που διατίθενται κατόπιν 

σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Χρήστος Γιωτόπουλος εισηγείται τα 

κάτωθι: 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 80/2016 «Από την έναρξη της 

ουσιαστικής ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194 και 209) … καθώς 

και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά, με την επιφύλαξη των 

περί δημοσίων επενδύσεων ειδικών διατάξεων». 

Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ανωτέρω Π.Δ. ορίζεται ότι «Η ουσιαστική 

ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2017, πλην των διατάξεων του άρθρου 

14, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος». 

Κατά συνέπεια από την 01/01/2017 καταργήθηκαν στο σύνολό τους οι διατάξεις του 

Π.Δ. 113/10. 

Β. Στις 30 Απριλίου του 2011 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 30/2011 κοινή εγκύκλιος των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών (ΑΔΑ: 4ΑΓ3Κ-1) με θέμα : «Εφαρμογή των 

διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) 

στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» η οποία εισήγαγε το έντυπο της Πρότασης ή 

Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) προκειμένου η εφαρμογή του ΠΔ 113/2010 

στους δήμους να γίνει με τρόπο που αφ’ ενός μεν δεν θα θίγει τις νομοθετημένες 

αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων τους, αφ’ ετέρου δε θα λαμβάνει υπ’ όψη τη 

χρονική αλληλουχία με την οποία ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές. 

Με την κατάργηση του Π.Δ. 113/10, όπως είναι λογικό, καταργείτε (αυτοδίκαια) η 

ανωτέρω ερμηνευτική εγκύκλιος και κατ’ επέκταση το έντυπο της Πρότασης ή Έκθεσης 

Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Κατά συνέπεια από την 01/01/2017 οι Δήμοι και τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου 

να προβούν σε ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης (κατά την έννοια του άρθρου 3 

του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 66 του Ν. 4270/14) θα πρέπει να εκδίδουν Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) κι όχι Προτάσεις ή Εκθέσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 για την έκδοση της απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία : 

«α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών 

Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του 

άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον…… ζητήματα. Παράλληλα, καταχωρεί το ποσό αυτής 

στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και δεσμεύει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

(π.σ.) που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 

οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης. 

Ακολούθως, αποστέλλει το υπόψη σχέδιο απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή 

και, μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 

καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης». 

Από τα ανωτέρω συνάδετε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο 

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει το σχέδιο της Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης το οποίο αποστέλλει στον διατάκτη για υπογραφή. 

Δ. Από τον συνδυασμό των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και των άρθρων 236 και 240 του Ν. 3463/06, το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 
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του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει ο Πρόεδρος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη 

απόφασης για την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρό του για την υπογραφή 

των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδίδονται κατόπιν σχετικών αποφάσεών 

του. 
 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ για την υπογραφή των 

Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που διατίθενται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 2/2018 

 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Θανάσης Χαρακτινιώτης 

Δημήτρης Οικονόμου Γιώργος Τσουροπλής 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 
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