
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
 

Αρ. Απόφασης                                                                    Περίληψη 

  33/2019                                                                   «Εξειδίκευση πιστώσεων  που αφορούν  τη    
                                                                                              διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -7- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 14ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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Παρακαλούμε όπως μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή 

συνεδρίαση σας συμπεριλάβετε και το θέμα: «Εξειδίκευση πιστώσεων  που αφορούν  

τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων». 

Για το πιο πάνω θέμα να λάβετε υπόψη: 
 Την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 όπου: 

Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. 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 
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

 Τη με αριθ. 205/2018 (ΑΔΑ:6ΚΤΛΟΛΨΦ-ΞΝΛ)  απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης 

Γάλλος» που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019 

 Τη με αριθ. 686/2018 (ΑΔΑ:7Μ75ΩΕΚ-622) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας 

 Τη με αριθ. Πρωτ: Α.Π. 4539/1351/1-3-2019 απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την επικύρωση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός Παιδικής 

Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος. 

 Την εγγεγραμμένη πίστωση με ΚΑ 15.6472.0002  και τίτλο Έξοδα λοιπών 

αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων ποσού 10.000,00 ευρώ  

 Τη συστατική πράξη  ίδρυσης του Προσώπου ΦΕΚ 502/Β΄/1.4.2011 στην 

οποία ρητά αναφέρεται και η φροντίδα της παιδικής ηλικίας καθώς και η 

ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, του σχολικού αθλητισμού σε όλες τις 

βαθμίδες  με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

 Τις προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες  οι οποίες αναγράφονται 

αναλυτικά πιο κάτω:  

1. Αθλητική εκδήλωση προς τιμή της αθλήτριας Βασιλική Μιλλούση,  

παγκόσμιας κυπελλούχου ενόργανης γυμναστικής, η οποία, θα περιλαμβάνει 

ονοματοδοσία της αίθουσας ενόργανης γυμναστικής του Δημοτικού Σταδίου 

Καλλιθέας και στη συνέχεια επίδειξη δεξιοτήτων ενόργανης γυμναστικής των 

αθλητριών του Γ.Σ. Καλλιθέα στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο 

«ΕΣΠΕΡΟΣ». 

           Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019. 

           Οι δαπάνες της εκδήλωσης έχουν ως εξής : 

 

Α/Α Περιγραφή εξόδων Ποσό 

1 Προμήθεια πινακίδας για την ονοματοδοσία     148,80 

2 Προμήθεια  αφισών και προσκλήσεων       425,00 
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3 Προμήθεια  δύο τεμ. πανό     223,40 

4 Φωτογράφιση εκδήλωσης     250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  Α 1.047,20 

 

2. Αθλητική εκδήλωση ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΒΑΚΗ  με τη συμμετοχή 

των μικρών παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου μας. 

Η  Διεύθυνση  Άθλησης με την αρωγή της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής, 
για 4η χρονιά ενσωματώνει στον αγώνα δρόμου του KALLITHEARUN την 
παιδική διαδρομή που είναι ειδικά διαμορφωμένη για την ηλικία των παιδιών 
των παιδικών σταθμών, με σκοπό, τη γνωριμία τους με τον αθλητισμό και το 
αθλητικό πνεύμα και ταυτόχρονα με την συμμετοχή τους να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του αθλητισμού της πόλης μας καθώς και στην ανάδειξη του 
Πάρκου Δαβάκη ως χώρου αθλητισμού και αναψυχής. 
Οι δαπάνες της εκδήλωσης έχουν ως εξής:  
 

Α/Α Περιγραφή εξόδων Ποσό 

1 Προμήθεια μπαλονιών  για τα παιδιά των παιδικών 
σταθμών  

            500,00 

2 Προμήθεια αναμνηστικών μεταλλίων           1.200,00 

4 Προμήθεια  τριών τεμ. πανό                 297,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  Β     1.997,60 

 

 

Παρακαλούμε  όπως  εγκρίνετε  την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης  με 

ΚΑ: 15.6472.0002 και τίτλο «Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων», 

προκειμένου να διεξαχθούν  οι πιο πάνω αναφερόμενες εκδηλώσεις ως εξής : 

Α/Α Περιγραφή εξόδων   Ποσό 

1 Προμήθεια πινακίδας για την ονοματοδοσία     148,80 

2 Προμήθεια  αφισών και προσκλήσεων       425,00 

3 Προμήθεια  πέντε (2+3) πανό      521,00 

4 Φωτογράφιση εκδήλωσης      250,00 

5 Προμήθεια μπαλονιών  για τα παιδιά των παιδικών 
σταθμών  

           500,00 

6 Προμήθεια αναμνηστικών μεταλλίων          1.200,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)         3.044,80 

 
 
     Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
           3.Τη με αριθ. 205/2018 (ΑΔΑ:6ΚΤΛΟΛΨΦ-ΞΝΛ)  απόφαση του Δ.Σ. του ν.π. 

ΑΔΑ: 6Α6ΟΟΛΨΦ-ΕΘΩ



           4.Τη με αριθ. 686/2018 (ΑΔΑ:7Μ75ΩΕΚ-622) απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου  
              του Δήμου Καλλιθέας 
           5.Τη με αριθ. Πρωτ: Α.Π. 4539/1351/1-3-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
              Διοίκησης Αττικής που αφορά την επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του     
   Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος. 
           6. Τη συστατική πράξη  ίδρυσης του Προσώπου ΦΕΚ 502/Β΄/1.4.2011 
           7.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

Εγκρίνει, 

την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης  με ΚΑ: 15.6472.0002 και τίτλο «Έξοδα 

λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων»,  προκειμένου να διεξαχθούν  οι πιο 

κάτω αναφερόμενες εκδηλώσεις ως εξής : 

Α. Αθλητική εκδήλωση προς τιμή της αθλήτριας Βασιλική Μιλλούση,  παγκόσμιας 

κυπελλούχου ενόργανης γυμναστικής, η οποία θα περιλαμβάνει, ονοματοδοσία 

της αίθουσας ενόργανης γυμναστικής του Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας και στη 

συνέχεια επίδειξη δεξιοτήτων ενόργανης γυμναστικής των αθλητριών του Γ.Σ. 

Καλλιθέα στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ». 

           Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019. 

           Οι δαπάνες της εκδήλωσης έχουν ως εξής : 

 

Α/Α Περιγραφή εξόδων Ποσό 

1 Προμήθεια πινακίδας για την ονοματοδοσία     148,80 

2 Προμήθεια  αφισών και προσκλήσεων       425,00 

3 Προμήθεια  δύο τεμ. πανό     223,40 

4 Φωτογράφιση εκδήλωσης     250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  Α 1.047,20 

 

Β. Αθλητική εκδήλωση ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΒΑΚΗ  με τη συμμετοχή 

των μικρών παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

μας. 

Η  Διεύθυνση  Άθλησης με την αρωγή της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής, για 
4η χρονιά ενσωματώνει στον αγώνα δρόμου του KALLITHEARUN την παιδική 
διαδρομή που είναι ειδικά διαμορφωμένη για την ηλικία των παιδιών των 
παιδικών σταθμών, με σκοπό, τη γνωριμία τους με τον αθλητισμό και το αθλητικό 
πνεύμα και ταυτόχρονα με την συμμετοχή τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
του αθλητισμού της πόλης μας καθώς και στην ανάδειξη του Πάρκου Δαβάκη ως 
χώρου αθλητισμού και αναψυχής. 

Οι δαπάνες της εκδήλωσης έχουν ως εξής:  
 

Α/Α Περιγραφή εξόδων Ποσό 

1 Προμήθεια μπαλονιών  για τα παιδιά των παιδικών 
σταθμών  

            500,00 
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2 Προμήθεια αναμνηστικών μεταλλίων           1.200,00 

4 Προμήθεια  τριών τεμ. πανό                 297,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  Β     1.997,60 

 

 

 

Γενικό σύνολο Α + Β, τρεις χιλιάδες, σαράντα  τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(3.044,80 €). 

    
 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. 

Βασιλική Μαργαρίτη και Φωτεινή Χαλαστάνη. 

 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -33- και δημοσιεύθηκε την 13/03/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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