
 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15 της 

συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Α.Ο.  στις  

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017          

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   

Ν.Π.Δ.Δ.                                            

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                                            

 

Αριθ. Αποφ.   52/2017     

 

                                                        

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

           Λήψη απόφασης για την έγκριση 
δαπάνης και  διάθεση πίστωσης με τίτλο   
         «Προμήθεια αθλητικού υλικού». 
 

 

 

  

                       Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε 

σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε 

Τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθ. 261/04-09-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5  & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) 

και με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου 

αριθμού μελών 7 παρέστησαν 6 ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 3. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 4. 

ΦΩΤΗΣ Β. 5. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Δ. 

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Εισηγούμενος το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για την έγκριση 

δαπάνης και  διάθεση πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού υλικού».¨ ο κ. 

Πούλιος είπε :  

«Σύμφωνα  με  τις  εγκύκλιους  6347/24-5-1985  και  38135/9-7-1986,  οι  

πιστώσεις  που  είναι  γραμμένες  στον  προϋπολογισμό  δεν  μπορούν  να  
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χρησιμοποιηθούν  για  το  σκοπό  για  τον  οποίο  έχουν  προβλεφθεί,  αν  δεν 

διατεθούν  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  τις 

πιστώσεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  158  του  ΔΚΚ,  οι  οποίες  διατίθενται  χωρίς 

απόφαση  οποιουδήποτε  οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών, 

μισθώματα  ακινήτων,  υποχρεωτικές  εισφορές)  και  οι  οποίες  αναλαμβάνονται από 

την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9  Ν.2362/95, 

όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε από  την  παρ.  3α  του  άρθρου  50  του  Ν. 

3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). 

Ο  Α.Ο.Δ.Κ.  πρέπει  να  προβεί  σε  δαπάνες  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  και 

για  την  επίτευξη  των  στόχων  που  περιγράφονται  με  το  Ετήσιο  Πρόγραμμα 

Δράσης του. 

Στον  προϋπολογισμό  του,  που  ψηφίστηκε  με  την  1/2017  απόφαση  του 

Διοικητικού  μας  Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  4560+4559/28-2-2017. 

απόφαση  της οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, προβλέπονται σχετικές πιστώσεις.  

Λόγω των αυξημένων αναγκών από την συμμετοχή των αθλητών και 

δημοτών στα αθλητικά μας κέντρα προτείνω την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού 

που θα καλύψουν τις ανάγκες των αθλούμενων. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Το ΠΔ 80/2016 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω εργασία. 

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ 15-6264.01 

7. Την 4560+4559/28-2-2017 Έγκριση της Α.Δ.Μ.Θ για τον  Π/Υ του Α.Ο.Δ.Κ 2017. 

8. Το από 28-08-2017 έγγραφο του Προέδρου Α.Ο.Δ.Κ περί σύνταξης Τεχνικής 

Έκθεσης 

9. Την Τεχνική έκθεση με αριθμό 259/28-08-2017. 

10. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό 17REQ001923289 2017-09-11 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και διαθέτει την πίστωση : 

 

 Ποσού  1.997,39€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  15-6694 προϋπολογισμού  χρήσης 

2017 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού υλικού» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 52/2017. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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