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Την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1486/8-10-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής διάδοσης του ιού Covid - 19, 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.60400/2021 – ΦΕΚ 

4577/Τ.Β΄/3-10-2021) 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ανταποκρίθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη, όπως φαίνεται   παρακάτω: 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Μιχάλης Χατζής 

2. Αθανάσιος Κούτρας  2. Ιωάννης Κρασσάς 

3. Κατερίνα Γκούμα 3. Σταματία Ζούλια 

4. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 4. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

5. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 5. Νίκος Λινοξυλάκης 

6. Ιωάννης Μελέας 6. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

7. Μιχάλης Πανούσης 7. Νίκος Στάππας 

8. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

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

για την τήρηση των πρακτικών αυτής.  

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. ετών 

2021-2022 
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει: 

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 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η 
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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 ποσού έως 

275,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.Δ. 15-6472 (Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  έτους 2021 και ποσού έως 692,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.Δ. 15-6472.001 (Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων), του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2022 (λόγω συνεχιζόμενης 

σύμβασης) και  ως εξής:  

1. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού έως 967,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, για τη συμμετοχή των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΠ σε 

τουρνουά, με έναρξη την  01/11/2021 και λήξη την 31/05/2022  

 

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

15-6471.001 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

έτους 2021 ως εξής:  

1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 434,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

για την παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης και τεχνικής υποστήριξης της 

παράστασης «Μονόλογοι – Μονόπρακτα από το σύγχρονο θέατρο» από το 
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θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων του ΔΟΠΑΠ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα 

«Μελίνα Μερκούρη» στις 06/11/2021 και 07/11/2021 καθώς και των τελικών προβών 

στις 04/11/2021 και 05/11/2021    
 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

Κατά πλειοψφία, εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. ετών 

2021-2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

«Λευκό» ψήφισε ο κος Μιχάλης Πανούσης 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  77/2021 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Αθανάσιος Κούτρας  

 Κατερίνα Γκούμα 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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