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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920/22-04-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      6/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου  2019, 6ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 19/04/2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
839/15-04-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
 Η.Δ. 

 
«Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή της «Πρότυπης ομάδας Ρυθμικής & 
Γενικής Γυμναστικής», της «Επίλεκτης Ομάδας Ρυθμικής και Αισθητικής Γυμναστικής» του ΟΚΑΠΑ και του 
αρχηγού αποστολής στην Παγκόσμια Γυμναστράδα στο Dornbirn της Αυστρίας». 

 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 
δέκα (10). Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη 
Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Χριστοπούλου Γαβριέλα   
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαναός Δημήτριος                 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       
Κακαβάς Νικόλαος                                                                                             
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Φουστέρη Μαρία                                                                                
Δημουλά Έλση  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
 

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα, η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Με υπηρεσιακά σημειώματα των Πολίτη Νίκη και Κώτσου Ακριβή αντίστοιχα, οι ανωτέρω υπάλληλοι ΚΦΑ του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, 
ζητάνε την έγκριση της συμμετοχής των ομάδων τους «Επίλεκτης Ομάδας Ρυθμικής και Αισθητικής Γυμναστικής», της 
«Πρότυπης ομάδας Ρυθμικής & Γενικής Γυμναστικής» αντίστοιχα, σε διοργανώσεις Γυμναστικής στο εξωτερικό, την κάλυψη 
των εξόδων των ιδίων καθώς και κάλυψη μέρους του κόστους για την κάθε αθλήτρια. 
Συγκεκριμένα οι παραπάνω υπάλληλοι αιτούνται την συμμετοχή στην Παγκόσμια Γυμναστράδα (World Gymnaestrada 2019) 
που θα γίνει στο Dornbirn της Αυστρίας από 7-14 Ιουλίου 2019. Η παραπάνω διοργάνωση οργανώνεται από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και όλη η διαδικασία των εγγραφών-δηλώσεων αθλητών και προπονητών γίνεται μέσω της 
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ). 
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Στην «Επίλεκτη Ομάδα Ρυθμικής και Αισθητικής Γυμναστικής» της κ. Πολίτη Νίκης θα συμμετέχουν οι παρακάτω αθλήτριες:  
1. ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  2004 
2. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 2006 
3. ΕΞΩΜΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2007 
4. ΖΑΧΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008 
5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2000 
6. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2002 
7. ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2007 
8. ΚΟΚΚΟΡΗ-ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2005 
9. ΚΟΠΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2002 
10. ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2004 
11. ΡΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝ 2003 
12. ΣΑΙΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003 
13. ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003 
 
Στην «Πρότυπη ομάδα Ρυθμικής & Γενικής Γυμναστικής της κ. Κώτσου Ακριβής θα συμμετέχουν οι παρακάτω αθλήτριες:  
1 ΑΛΒΑΡΕΖ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 
2 ΑΛΕΣΤΑ ΗΒΗ 2007 
3 ΒΕΡΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2000 
4 ΒΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ  2002 
5 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2002 
6 ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 1998 
7 ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2005 
8 ΔΕΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2000 
9 ΖΩΓΑ ΔΑΦΝΗ 2005 
10 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 
11 ΚΛΩΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 
12 ΚΟΤΣΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 
13 ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 
14 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 2006 
15 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 
16 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 
17 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 
18 ΤΣΙΛΕΚΑ ΛΥΔΙΑ 2004 
19 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 
 
Το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα με βάση τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις των διοργανωτών έχει ως εξής: 
Μέρα 1η:Κυριακή  7 Ιουλίου 2019 αναχώρηση αεροπορικώς από Ελ. Βενιζέλος  στις 6:30   Άφιξη Zυρίχη  στις 8:20 – 
Μετακίνηση με λεωφορείο στο χώρο διαμονής- σχολείο  - Τακτοποίηση στην αίθουσα -  Παρακολούθηση Τελετή Έναρξης  
Μέρα 2η /3η/4η/5η / 6η Δευτέρα 8 – Παρασκευή 12  Ιουλίου 2019  4 παρουσιάσεις ομάδας. 
Μέρα  7η Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 παρακολούθηση workshops & Tελετή Λήξης. 
Μέρα  8η   Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 μετακίνηση από σχολείο στη Ζυρίχη. Αναχώρηση αεροπορικώς από  στις 21:10  Άφιξη  
Ελ.Βενιζέλος 00:45 
Το ακριβές πρόγραμμα  με τις παρουσιάσεις των ομάδας θα ανακοινωθεί από την διοργάνωση αργότερα. 
 
Αναλυτικά το ακριβές κόστος για κάθε αθλήτρια και προπονήτρια (Πολίτη Νίκη και Κώτσου Ακριβή) για την συμμετοχή τους 
στη διοργάνωση είναι:  
1. Κάρτα συμμετοχής διοργάνωσης 510  ευρώ/ ανά άτομο  8 ημέρες ( 7 διανυκτερεύσεις ) περιλαμβάνει διαμονή σε 
αίθουσες σχολείων με στρώματα και υπνόσακους, διατροφή  πρωινό και 1 γεύμα (μεσημεριανό), είσοδο σε τελετή έναρξης 
και λήξης,  δωρεάν  μετακίνηση  εντός πόλης με μέσα  μαζικής  μεταφοράς, συμμετοχή σε workshops, 4 παρουσιάσεις 
ομάδας. 
2. Ασφάλιση 20 ευρώ  
3. 7 γεύματα βραδινά 10 ευρώ έκαστο  70 ευρώ 
4. Εισιτήριο για είσοδο στο γκαλά της διοργάνωσης 31 ευρώ 
5. Εισιτήριο για είσοδο στις εθνικών εμφανίσεις των χωρών 28 ευρώ  
6. Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Ζυρίχη-Αθήνα 375 ευρώ 
7. Μετακίνηση με λεωφορείο από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης στο σχολείο στο Dornbirn και επιστροφή 45 ευρώ/ανά άτομο. 
8. Εμφάνιση ομάδας (ζακέτα φόρμας, παντελόνι φόρμας, tshirt, τσάντα πλάτης)  τιμή ανά άτομο  35 ευρώ 
 9. Εμφάνιση εθνικής αποστολής ( t-shirt και πάνω μέρος φόρμας) από την ομοσπονδία 20 ευρώ 
 
Σύνολο κόστους για κάθε αθλήτρια και προπονήτρια 1.134 ευρώ 
Συνολικό κόστος συμμετοχής για τις δύο προπονήτριες 2.268 ευρώ. 
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Η ευθύνη από πλευράς ΟΚΑΠΑ, με την παρουσία του αρχηγού αποστολής και των προπονητών, ξεκινά από την έναρξη του 
γεγονότος και την παραλαβή των διαπιστεύσεων αθλητών και προπονητών στη πόλη που διοργανώνεται, μέχρι και την 
επίσημη τελετή λήξης αυτού και μόνο για τις δράσεις που σχετίζονται με την συμμετοχή των αθλητών στην εκδήλωση και 
στους προβλεπόμενους και μόνο χώρους που ορίζουν οι διοργανωτές. Οποιαδήποτε δράση έξω από το καθαρά αθλητικό 
πρόγραμμα θα γίνεται με ευθύνη των αθλητών ή ατόμου που θα εξουσιοδοτήσουν οι γονείς και σε καμιά περίπτωση του 
ΟΚΑΠΑ. 
Οι προπονητές έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας της συμμετοχής (δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνία με τους 
διοργανωτές κτλ) και ενημερώνουν για όλα τα θέματα την υπηρεσία και τον αρμόδιο προϊστάμενο. Έχουν την επικοινωνία με 
τους γονείς των αθλητών και συλλέγουν όλες τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα έγγραφα από τους γονείς. 
Συγκεκριμένα για κάθε αθλήτρια πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής και από τους δύο 
γονείς ότι επιτρέπουν την συμμετοχή της αθλήτριας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 
Οι προπονητές πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες, όρους και προϋποθέσεις που έχουν ορίσει οι διοργανωτές για την 
συμμετοχή των ομάδων (ωράριο, διαμονή, διατροφή κτλ). Πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αθλητών καθ’ όλη την 
διάρκεια της ημέρας, να μην αφήνουν τους αθλητές μόνους το βράδυ, να μην επιτρέπουν την κατανάλωση αλκοόλ από 
όλους τους αθλητές (ανεξαρτήτως ηλικίας) 
Συνεργάζονται με τον αρχηγό αποστολής για όλα τα θέματα που άπτονται της συμμετοχής της ομάδας αλλά και για ότι άλλο 
προκύπτει κατά την διάρκεια της εκεί παραμονής της αποστολής. 
Πριν την αναχώρηση καταθέτουν το τελικό ακριβές πλάνο της διοργάνωσης με ώρες, χώρους, αντικείμενο κτλ 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πλάνο πρέπει να έχει την έγκριση του αρχηγού αποστολής. 
Οτιδήποτε γίνεται έξω από το προβλεπόμενο πρόγραμμα της διοργάνωσης όπως εκδρομές, επισκέψεις ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα ο ΟΚΑΠΑ δεν φέρει καμία ευθύνη. 
Όλες οι αθλήτριες είναι εγγεγραμμένες στα τμήματα ρυθμικής του ΟΚΑΠΑ στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού και 
προϋπόθεση για την συμμετοχή τους είναι η μη ύπαρξης οφειλών προς το ΝΠΔΔ. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια των αθλητριών λόγω του ότι συνοδεύονται από μία γυμνάστρια η κάθε ομάδα, 
κρίνεται απαραίτητη η παρουσία αρχηγού αποστολής ώστε να συνδράμει στις δύο ομάδες. Ως αρχηγός αποστολής λόγω της 
μεγάλης εμπειρίας αντίστοιχων αποστολών στο εξωτερικό προτείνεται να είναι ο προϊστάμενος του τμήματος Αθλητικών, 
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων του ΟΚΑΠΑ κ. Συμεών Σκουτέρης, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 
ένταλμα προπληρωμής για τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής. 
Η ευθύνη από πλευράς ΟΚΑΠΑ με την παρουσία του αρχηγού αποστολής και του προπονητή, ξεκινά από την έναρξη του 
γεγονότος και την παραλαβή των διαπιστεύσεων αθλητών και προπονητών στη πόλη που διοργανώνεται, μέχρι και την 
επίσημη τελετή λήξης αυτού και μόνο για τις δράσεις που σχετίζονται με την συμμετοχή των αθλητών στην εκδήλωση και 
στους προβλεπόμενους και μόνο χώρους που ορίζουν οι διοργανωτές. 
Οποιαδήποτε δράση έξω από το καθαρά αθλητικό πρόγραμμα θα γίνεται με ευθύνη των αθλητών ή ατόμου που θα 
εξουσιοδοτήσουν οι γονείς και σε καμιά περίπτωση του ΟΚΑΠΑ. 
Ο αρχηγός αποστολής έχει την ευθύνη της αποστολής μόνο για τις ημέρες που διαρκεί η εκδήλωση, συζητά με τους 
προπονητές τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και προσπαθεί να βρει λύσεις. 
Διεκπεραιώνει  τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την Οργανωτική επιτροπή (όπου απαιτείται και αφορά τον ΟΚΑΠΑ) 
καθώς και επικοινωνεί με τις προξενικές αρχές της Ελλάδας σε περίπτωση ανάγκης.  
Έχει το δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό του ΟΚΑΠΑ (όπου τον αφορά) κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και τον 
εκπροσωπεί σε όλες τις δράσεις που γίνονται από την Οργ Επιτροπή της διοργάνωσης. 
Παρευρίσκεται, σε όλες τις οργανωτικές συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην πόλη που διοργανώνεται το αθλητικό 
γεγονός, ώστε να έχει πλήρη ενημέρωση. 
Ενημερώνεται από τον προπονητή για όλα τα θέματα που άπτονται της αποστολής και παίρνει τις σχετικές αποφάσεις όπου 
απαιτούνται. 
Αναπληρώνει σε περίπτωση ανάγκης ή αδυναμίας ή ασθένειας τον προπονητή. 
Διαχειρίζεται τα εντάλματα προπληρωμής και κάνει τις πληρωμές που απαιτούνται σε συνεννόηση με τους προπονητές. 
 
Το κόστος για την αποστολή του αρχηγού αποστολής στο Dornbirn της Αυστρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.492 ευρώ 
Αναλυτικά: 
Κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι 3 αστέρων: 8 Διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο (6-7-2019 έως 14-7-2018 ) 800 ευρώ 
Κόστος μετακίνησης: ακτοπλοϊκώς-οδικώς 373 ευρώ 
Κάρτα συμμετοχής στη διοργάνωση: 240 ευρώ (περιλαμβάνει είσοδο σε τελετή έναρξης και λήξης,  δωρεάν μετακίνηση εντός 
πόλης με μέσα μαζικής  μεταφοράς) 
Εισιτήρια εισόδων σε Γκαλά και Εθνικών παρουσιάσεων χωρών 59 ευρώ. 
Εμφάνιση εθνικής αποστολής ( t-shirt και πάνω μέρος φόρμας) από την ομοσπονδία 20 ευρώ. 
 
Σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται στο υπ΄αριθμ ΦΕΚ 1164/Β/8-6-2011 σύστασης του Νομικού προσώπου ως 
προς τον τομέα του Αθλητισμού ήτοι, προαγωγή και διάδοση του Αθλητισμού, ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, συμμετοχή σε 
αγώνες πρωταθλήματος, ημερίδες κλπ και τέλος παροχή δυνατότητας συμμετοχής όλων των δημοτών και κατοίκων σε 
αθλητικές δραστηριότητες, προτείνουμε να γίνει δεκτή η συμμετοχή των ανωτέρω ομάδων και συγκεκριμένα των 32 
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αθλητριών-μελών (13 και 19 αντίστοιχα) του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού στις παραπάνω διοργανώσεις, με 
προπονήτριες της καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής Πολίτη Νίκη και Κώτσου Ακριβή καθώς και του αρχηγού αποστολής κ. 
Σκουτέρη Συμεών. 
 
Επιπροσθέτως, προτείνουμε να καλύψουμε μέρος των ως άνω εξόδων συμμετοχής των αθλητριών που συμμετέχουν στις 
ομάδες, με το συνολικό ποσό των 6.240,00 ευρώ και συγκεκριμένα 195 ευρώ για κάθε αθλήτρια καθώς και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 4336 (ΦΕΚ 94/14-8-2015) (υποπαράγραφος Δ9: Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας), 
την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των προπονητριών ΚΦΑ Πολίτη Νίκης, Κώτσου Ακριβής και του αρχηγού αποστολής 
Σκουτέρη Συμεών ήτοι 3.760,00 ευρώ. 
 
Η συνολική δαπάνη ποσού 10.000,00 θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.0004 με τίτλο «Έξοδα για την συμμετοχή αθλουμένων σε 
διεθνείς αθλητικές οργανώσεις» του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν. 3463/06) με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του προϊστάμενου του τμήματος Αθλητικών-Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων, Συμεών Σκουτέρη, καθότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα των δικαιούχων είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη καθώς και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται και ισχύουν βάσει του Β.Δ. 17-5/15-6-
59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) άρθρα 32, 33, 34, 37. 
 
Επίσης στους μετακινούμενους υπαλλήλους Πολίτη Νίκη, Κώτσου Ακριβή και Σκουτέρη Συμεών θα δοθεί και η 
προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση μετά από εκκαθάριση, με βάση τον Ν. 4336 (ΦΕΚ 94/14-8-2015) υποπαράγραφος Δ9 
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας. Το ανωτέρω κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6422 με τίτλο 
«Οδοιπορικά και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του ΟΚΑΠΑ η Πρόεδρος εισηγείται: 
 
Την έγκριση συμμετοχής της «Επίλεκτης Ομάδας Ρυθμικής και Αισθητικής Γυμναστικής», της «Πρότυπης ομάδας Ρυθμικής & 
Γενικής Γυμναστικής» του ΟΚΑΠΑ στην Παγκόσμια Γυμναστράδα στο Dornbirn της Αυστρίας και συγκεκριμένα συνολικά 32 
αθλητριών-μελών (13 και 19 αντίστοιχα) του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού στις παραπάνω διοργανώσεις, με 
προπονήτριες της καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής Πολίτη Νίκη και Κώτσου Ακριβή αντίστοιχα καθώς και του αρχηγού της 
αποστολής Σκουτέρη Συμεών. 
Επιπροσθέτως, εγκρίνουμε την κάλυψη μέρους των ως άνω εξόδων συμμετοχής των ομάδων και συγκεκριμένα 195,00 ευρώ 
ανά αθλήτρια το οποίο θα ανέρθει συνολικά στο ποσό των 6.240,00 ευρώ καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4336 
(ΦΕΚ 94/14-8-2015) (υποπαράγραφος Δ9: Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας), την κάλυψη των 
εξόδων συμμετοχής των προπονητριών ΚΦΑ Πολίτη Νίκης, Κώτσου Ακριβής και του αρχηγού αποστολής Σκουτέρη Συμεών 
ήτοι 3.760,00 ευρώ. 
 
Η συνολική δαπάνη θα ποσού 10.000,00 θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.0004 με τίτλο «Έξοδα για την συμμετοχή αθλουμένων 
σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις» του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
 
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν. 3463/06) με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του προϊστάμενου του τμήματος Αθλητικών-Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων, Συμεών Σκουτέρη, καθότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα των δικαιούχων είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη καθώς και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται και ισχύουν βάσει του Β.Δ. 17-5/15-6-
59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) άρθρα 32, 33, 34, 37. Η σχετική απόδοση του υπολόγου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της 
επιστροφής της ανωτέρω αποστολής. 
 
Επίσης στους μετακινούμενους υπαλλήλους Πολίτη Νίκη, Κώτσου Ακριβή και Σκουτέρη Συμεών θα δοθεί και η 
προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση μετά από εκκαθάριση, με βάση τον Ν. 4336 (ΦΕΚ 94/14-8-2015) υποπαράγραφος Δ9 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας». Το ανωτέρω κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6422 με τίτλο 
«Οδοιπορικά και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 

   
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4336 (ΦΕΚ 94/14-8-2015) (υποπαράγραφος Δ9: Δαπάνες 

μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας, 
4. Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν. 3463/06), 
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5. Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) άρθρα 32, 33, 34, 37, 

 
                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την συμμετοχή της «Επίλεκτης Ομάδας Ρυθμικής και Αισθητικής Γυμναστικής», της «Πρότυπης ομάδας Ρυθμικής & 
Γενικής Γυμναστικής» του ΟΚΑΠΑ στην Παγκόσμια Γυμναστράδα στο Dornbirn της Αυστρίας και συγκεκριμένα συνολικά 32 
αθλητριών-μελών (13 και 19 αντίστοιχα) του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού στις παραπάνω διοργανώσεις, με 
προπονήτριες της καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής Πολίτη Νίκη και Κώτσου Ακριβή αντίστοιχα καθώς και του αρχηγού της 
αποστολής Σκουτέρη Συμεών. 
Επιπροσθέτως, εγκρίνεται η κάλυψη μέρους των ως άνω εξόδων συμμετοχής των ομάδων και συγκεκριμένα 195,00 ευρώ 
ανά αθλήτρια το οποίο θα ανέρθει συνολικά στο ποσό των 6.240,00 ευρώ καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4336 
(ΦΕΚ 94/14-8-2015) (υποπαράγραφος Δ9: Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας), την κάλυψη των 
εξόδων συμμετοχής των προπονητριών ΚΦΑ Πολίτη Νίκης, Κώτσου Ακριβής και του αρχηγού αποστολής Σκουτέρη Συμεών 
ήτοι 3.760,00 ευρώ. 
 
Η συνολική δαπάνη  ποσού 10.000,00 θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.0004 με τίτλο «Έξοδα για την συμμετοχή αθλουμένων σε 
διεθνείς αθλητικές οργανώσεις» του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
 
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν. 3463/06) με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του προϊστάμενου του τμήματος Αθλητικών-Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων, Συμεών Σκουτέρη, καθότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα των δικαιούχων είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη  και ισχύουν βάσει του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) άρθρα 32, 33, 34, 37. Η σχετική 
απόδοση του υπολόγου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της επιστροφής της ανωτέρω αποστολής. 
 
 
Επίσης στους μετακινούμενους υπαλλήλους Πολίτη Νίκη, Κώτσου Ακριβή και Σκουτέρη Συμεών θα δοθεί και η 
προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση μετά από εκκαθάριση, με βάση τον Ν. 4336 (ΦΕΚ 94/14-8-2015) υποπαράγραφος Δ9 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας». Το ανωτέρω κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6422 με τίτλο 
«Οδοιπορικά και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του προϋπολογισμού των εξόδων έτους 2019. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  44/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                               Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος  

    Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                               Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               Δημουλά Έλση 

                        Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                          Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                   Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  19/04/2019  
Φιλοθέη 22/04/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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