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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 10
της 26ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης 30

Θ Ε Μ Α: "Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού
έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου".

Στο Λουτράκι και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4) σήμερα
την 26η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου υπό την προεδρία της Προέδρου
αυτού  κ.  Κορδαλή  Σωτηρίας,  μετά  την  έγγραφη  πρόσκλησή  της  με  αρ.  πρωτ.
410/20.7.2018, η οποία νόμιμα και  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  234  και  240  του  Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/8.6.2006)  και  67  του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  87/7.6.2010),  σε  τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει  και  να αποφασίσει  επί  των θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα
(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα επτά (7) η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Δέδε –
Βλαστάρη  Θεοδώρα, 4.Ρήγα  –  Δάλλα  Ελένη,  5.Σέγκα  Όλγα,  6.Λιαντινιώτης
Βασίλειος και 7.Αντωνίου Νικόλαος.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  2.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,
3.Θεοδώρου  Αγγελική και  4.Κατσαμάκη  –  Παυλοπούλου  Ελένη  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί  του θέματος της Ημερησίας Διάταξης η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
κ. Κορδαλή Σωτηρία αφού έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:
A.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
B.Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως ισχύει,
Γ.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
Δ.Τις  διατάξεις  του Β.Δ.  17/05 –  15/06/1959 «Περί  οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,
Ε.Τις διατάξεις των αρθρ. 66, 67, & 68 του Ν. 4270/14, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και
ΣΤ.Τις υπ’ αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010, 30/2011 & 2/100018/0026/30.12.2016
εγκυκλίους του ΥΠ.ΟΙΚ.,
ζήτησε από τα μέλη του να αποφασίσουν σχετικά με την Έγκριση και Διάθεση των
κάτωθι  σχετικών  δαπανών  σε  βάρος  του  Προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,
συνολικού ύψους #2.612,80# € σύμφωνα με:

HM1: 01-08-2018 04:04:30



1.Την  ανάγκη  διάθεσης  ποσού  #1.000,00#  €  για  την  δημοσίευση  οικονομικών
καταστάσεων του Ν.Π., η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6461 του σκέλους των
Εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
2.Την ανάγκη διάθεσης ποσού #500,00# € για την δημοσίευση προκηρύξεων του
Ν.Π.,  η  οποία  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15-6462  του  σκέλους  των  Εξόδων  του
Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,,
3.Την  υπ’ αριθ.  425/24.7.2018 Τεχνική  Έκθεση –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του
τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Νομικού  Προσώπου  με
τίτλο:  «Εργασία  καθαρισμού  εσωτερικά/εξωτερικά  των  οχημάτων  του  Ν.Π.»,  η
οποία  αφορά  τον  καθαρισμό  εσωτερικά  &  εξωτερικά  των  οχημάτων  του  Ν.Π.,
Προϋπολογισμού  δαπάνης  #74,40#€  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%),η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6263 του σκέλους των Εξόδων του Προϋπολογισμού
του Ν.Π. του τρέχοντος έτους.
4.Την  υπ’ αριθ.  426/24.7.2018 Τεχνική  Έκθεση –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του
τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Νομικού  Προσώπου  με
τίτλο: «Προμήθεια τηλεόρασης για το ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων», η οποία αφορά την
προμήθεια  μιας  τηλεόρασης  49HL7530U LED ULTRA HD SMART WIFI
για  το  ΚΑΠΗ  Αγίων  Θεοδώρων,  Προϋπολογισμού  δαπάνης  #644,80#  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.001
του σκέλους των Εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
5.Την  υπ’ αριθ.  436/25.7.2018 Τεχνική  Έκθεση –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του
τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Νομικού  Προσώπου  με
τίτλο: «Προμήθεια ενός εκτυπωτή - πολυμηχάνημα για το Παιδικό Σταθμό Αγίων
Θεοδώρων»,  η  οποία  αφορά  την  προμήθεια  ενός  εκτυπωτή-πολυμηχάνημα
SAMSUNG XPRESS C430  A4  COLOR LASER για  το  Παιδικό  Σταθμό  Αγίων
Θεοδώρων,  Προϋπολογισμού  δαπάνης  #220,00#  € (συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7131 του σκέλους των Εξόδων του
Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
6.Την  υπ’ αριθ.  437/25.7.2018 Τεχνική  Έκθεση –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του
τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Νομικού  Προσώπου  με
τίτλο: «Προμήθεια δύο χειριστηρίων – κοντρόλ συναγερμού», η οποία αφορά την
προμήθεια  δύο χειριστηρίων  –  κοντρόλ συναγερμού  για  το  ΚΑΠΗ Λουτρακίου,
Προϋπολογισμού δαπάνης #173,60# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7131 του σκέλους των Εξόδων του Προϋπολογισμού
του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  και  μετά  από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-6461 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
για την δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, συνολικού
ποσού #1.000,00#€ 
2.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-6462 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
για την  δημοσίευση  προκηρύξεων  του  Νομικού  Προσώπου,  συνολικού  ποσού
#500,00#€ 
3.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-6263 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους
για  την  εργασία  καθαρισμού  εσωτερικά/εξωτερικά  των  οχημάτων  του  Ν.Π,
συνολικού ποσού #74,40#  € σύμφωνα με  την υπ’ αριθ.  425/24.7.2018 Τεχνική



Έκθεση  –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του  τμήματος  Διοικητικών  και  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
4.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-7135.001 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού  του Ν.Π. του τρέχοντος
έτους, για την προμήθεια μιας τηλεόρασης 49HL7530U LED ULTRA HD SMART
WIFI για το ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων συνολικού ποσού #644,80#  € σύμφωνα με
την  υπ’  αριθ.  426/24.7.2018  Τεχνική  Έκθεση  –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του
τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
5.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-7131 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
για την προμήθεια ενός εκτυπωτή - πολυμηχάνημα SAMSUNG XPRESS C430 A4
COLOR LASER για  το  Παιδικό  Σταθμό  Αγίων  Θεοδώρων  συνολικού  ποσού
#220,00#  € σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  436/25.7.2018  Τεχνική  Έκθεση  –
Προϋπολογιστικό Πίνακα του τμήματος Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών
του Νομικού Προσώπου.
6.Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  (ψηφίζει)  πίστωση  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15-7131 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους,
για  την  προμήθεια  δύο  χειριστηρίων  –  κοντρόλ  συναγερμού  για  το  ΚΑΠΗ
Λουτρακίου,  συνολικού  ποσού  #173,60#  € σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.
437/25.7.2018  Τεχνική  Έκθεση  –  Προϋπολογιστικό  Πίνακα του  τμήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.
7.Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Ν.Π.,  κ.  Κορδαλή Σωτηρία να υπογράψει  τις
σχετικές  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης που θα  εκδοθούν σύμφωνα με  τα
ανωτέρω.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2018.

Η Πρόεδρος                Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Ιουλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ
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