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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Απόσπασμα 

Από το Πρακτικό Νο: 1/2018 

Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
 

             

Αριθ. Απόφασης:  3/2018 
 

 

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 2ο: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών για τις τακτικές αποδοχές 

του προσωπικού, τα έξοδα παράστασης των αιρετών μελών της διοίκησης και τις 

κρατήσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 

2018. 
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Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Χρήστος Γιωτόπουλος εισηγείται τα 

κάτωθι:  

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 : 

«5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναμόρφωση, 

διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή 

δαπανών που αφορούν: 

α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 

β) Έξοδα παράστασης. 

γ) Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του Δήμου ή της 

Κοινότητας. 

δ) Εισφορές για τη μισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και των εισπρακτόρων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 

στ) Εισφορές που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 περ. ιγ΄.» 
 

Β. Στο αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθμόν 245/8-10-2015 πράξης του κλιμακίου του Ι 

Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου αναφέρετε ότι : 

"ο ισχυρισμός του …… ότι εν προκειμένω δεν απαιτείτο απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.5 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων «Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου … διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε 

οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν: α) Αποδοχές κάθε είδους 

προσωπικού…», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο διότι, η διαδικασία ανάληψης 

υποχρέωσης δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 158 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), αφού αυτές δεν αφορούν το ζήτημα της 

έκδοσης ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των Δήμων (και κατ’ 

επέκταση των νομικών τους προσώπων) αλλά, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του 

β.δ/τος 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» (Α΄ 114), την έκδοση ή μη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για την 

εκτέλεση (εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, πληρωμή) των δαπανών τους, που ακολουθεί την 

οικεία διαδικασία ανάληψης (Ε.Σ. Kλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 16/2014, 259/2013). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση (που δεν 

αποτελεί άμεση πηγή δικαίου αλλά ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά 

μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή δικαίου - νομολογία) απαιτείται η έκδοση 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ακόμη και για την μισθοδοσία του προσωπικού, τις 

κρατήσεις και τα έξοδα παράστασης των αιρετών. 

Γ. Στις παραγράφους 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 αναφέρετε ότι : 

«2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί 

οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά 

νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 

δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής 

Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). 

β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της 

σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 
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3. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις 

λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων 

διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.» 

ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρετε ότι : 

«1. Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, 

ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα 

(ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) 

αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις 

που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Ειδικά: αα) για τις 

δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούμενου 

εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που 

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με 

πίνακες που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών 

συμβάσεων». 

Δ. Στην υπ' αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με 

θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και παροχή οδηγιών» (κεφάλαιο με τίτλο «Επί των άρθρων 9 και 14» - σελ. 17) 

αναφέρετε ότι : 

«Οι δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες 

πάγιου χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, 

κοινοχρήστων) αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού 

έτους. Διευκρινίζεται ότι, για τις ανωτέρω δαπάνες, δεν απαιτείται τεκμηριωμένο 

αίτημα από το διατάκτη, καθώς η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει ευθέως από τις 

κείμενες διατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναιρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις 

της παρ. 2β του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πδ.» 

Κατά συνέπεια για τις αποδοχές προσωπικού και τις κρατήσεις μπορεί να μην 

απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη αλλά απαιτείται να προηγηθεί της ΑΑΥ 

η απόφαση έγκρισης της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα. 

Ε. 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 του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει 

ο Πρόεδρος. 

ΣΤ. Στον προϋπολογισμό δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ Παπάγου – Χολαργού» 

Οικονομικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις : 

 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Ποσό 

00-6121 
Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, 

άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
10.080,00 

00-6122 
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 

ΚΔΚ) 
5.335,20 

00-8211 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης 
15.000,00 
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00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 

00-8222 
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 

Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 
500,00 

00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 15.000,00 

00-8224.000 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  5.000,00 

00-8224.001 Απόδοση ΦΠΑ 35.000,00 

00-8231.000 Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  220.000,00 

00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8.000,00 

00-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων σωματείο κλπ. 5.000,00 

10-6011 
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
72.360,00 

10-6013.000 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/1975 22.000,00 

10-6021 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
61.740,00 

10-6041 
Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
6.650,00 

10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15.601,00 

10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.472,08 

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.100,00 

15-6011 
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
116.060,40 

15-6021.001 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου  15.000,00 

15-6021.002 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
256.470,00 

15-6041 
Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
26.350,00 

15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24.815,28 

15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 64.274,89 

15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.900,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ Παπάγου – Χολαργού» την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται 

στον ως άνω πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, την πραγματοποίηση των δαπανών, όπως 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, για τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού, τα 

έξοδα παράστασης των αιρετών μελών της διοίκησης και τις κρατήσεις που έχουν 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου στη 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να 

δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμό 

δαπανών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 
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Κ.Α.Δ. Περιγραφή Ποσό 

00-6121 
Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 

3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
10.080,00 

00-6122 
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 

(άρθρο 140 ΚΔΚ) 
5.335,20 

00-8211 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 

έξοδα παράστασης 
15.000,00 

00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 

00-8222 

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 

μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 

οργάνων 

500,00 

00-8223 
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κ.λ.π. 
15.000,00 

00-8224.000 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  5.000,00 

00-8224.001 Απόδοση ΦΠΑ 35.000,00 

00-8231.000 Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  220.000,00 

00-8241 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 

& Δ 
8.000,00 

00-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων σωματείο κλπ. 5.000,00 

10-6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

72.360,00 

10-6013.000 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/1975 22.000,00 

10-6021 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

61.740,00 

10-6041 

Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

6.650,00 

10-6051 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 

Δικαίου 
15.601,00 

10-6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 
15.472,08 

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.100,00 

15-6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

116.060,40 

15-6021.001 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου  15.000,00 

15-6021.002 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

256.470,00 

15-6041 

Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

26.350,00 

15-6051 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 

Δικαίου 
24.815,28 

15-6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 
64.274,89 

15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.900,00 
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Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 3/2018 

 
 

 

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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