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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                              Από τα πρακτικά 1ης/09-02-2018  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  4 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 1 από 09/02/2018 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε  
την υπ΄ αριθµ. 1/107/19-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 

ΓΙΑ 

              «Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών παρελθόντων 

οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 

στον προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 2018.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµ. µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 

ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΑ) 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

 

                Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 97/19-01-2018 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών 

παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 

έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό δαπανών οικονοµικού έτους 2018», η οποία έχει αναλυτικά 

ως εξής: 

 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14, όπως αυτές ισχύουν, 

και της παρ.3 του άρθρου 4 του Π.∆ 80/2016 αναφέρεται ότι µε την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και 

πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσµεύονται µε την ευθύνη των 

προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών στον προϋπολογισµό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες µε το 

ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούµενου οικονοµικού έτους (παρ. 7 

του άρθρου 66 του Ν. 4270/14), πιστώσεις που αφορούν στο ανεκτέλεστο µέρος συµβατικών 

υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσµες οφειλές (παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Π.∆ 80/2016).  

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 28 Νοεµβρίου 2017 το µε αριθµό πρωτ. 

2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 και µε θέµα : 

«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων», όπου στις παραγράφους 1β και 3α,β της Β’ ενότητας 

αναφέρεται ότι µε την έναρξη του οικονοµικού έτους 2018 πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν 
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αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,  µετά την λήψη των  αποφάσεων για τις πολυετείς υποχρεώσεις, οι 

αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσµευση πιστώσεων ισόποσων µε τις απλήρωτες υποχρεώσεις 

τόσο του 2017 όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις έχουν ανατραπεί. 

Παράλληλα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 ορίζεται ότι :  

«Στον προϋπολογισµό των δήµων και των δηµοτικών ή διαδηµοτικών Ν.Π.∆.∆., οι πιστώσεις για την 

πληρωµή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονοµικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθµούς 

της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωµές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονοµικά έτη» του 

τύπου του προϋπολογισµού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά 

στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006, Α΄ 114). ∆ιαφορετικές ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας δεν έχουν εφαρµογή στους 

προϋπολογισµούς των ανωτέρω φορέων».  

Κατά συνέπεια στην αρχή του οικονοµικού έτους 2018 και αµέσως µετά την λήψη των απαραίτητων 

αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών 

(απλήρωτα παραστατικά στοιχεία προµηθευτών, εργολάβων και τρίτων που έχουν εκδοθεί µέχρι και τις 

31/12/2017) και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους Κ.Α.∆. της οµάδας 81 

του προϋπολογισµού δαπανών οικονοµικού έτους 2018. 

Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί αρµοδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 είναι αρµόδια για την έγκριση 

των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού,  εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις αποφασίζει ο Πρόεδρος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το διοικητικό συµβούλιο 

καθώς κι εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η διάθεση της πίστωσης από κανένα όργανο (παρ. 5 άρθρου 

158 του Ν. 3463/06). 

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά από τον φορέα 

µας καθώς στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται ρητά ότι : 

«Τέλος, επισηµαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως 

υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει 

των ευθυνών των αρµοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 

4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

     Τέλος κρίνουµε σκόπιµο να σας αναφέρουµε ότι επειδή αφενός υπάρχει η υποχρέωση της άµεσης και 

κατά προτεραιότητα έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεσης των πιστώσεών τους (σύµφωνα µε την 

ανωτέρω ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία) για να µπορέσει ο Ο.Π.Α.Ν. να λειτουργήσει αλλά αφετέρου οι 

προµηθευτές, εργολάβοι και συνεργάτες του Νοµικού µας Προσώπου, έχουν το δικαίωµα να εκδώσουν 

παραστατικά στοιχεία που αφορούν παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2017 ή 

παρεχόµενες προς τον φορέα µας υπηρεσίες της ίδιας περιόδου µέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2018 

(παράγραφος 15 του άρθρου 6 του Ν. 4093/12), σε ενδεχόµενο που πραγµατοποιηθεί παραλαβή 

παραστατικών παρελθόντων οικονοµικών ετών µετά την λήψη της παρούσας απόφασης τα παραστατικά 

αυτά θα αποτελέσουν αντικείµενο επόµενης απόφαση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

        Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, 

 

 στον ΚΑ 00.8115.0001, «∆ιάφορα έξοδα» ποσού 209,83 € ως ακολούθως : 

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

1 17-7-2012 ΤΙΜΟΛ. 4 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 209,83 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 209,83 

 

 στον ΚΑ 00.8117.0001, «Κρατήσεις ΠΟΕ και λοιπά έξοδα» ποσού 72,48  € ως ακολούθως : 
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

2 27/12/2017 
ΤΙΜ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. 

4755 
∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 72,48 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 72,48 
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 στον ΚΑ 15.8111.0001, «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσού 383,16 € ως ακολούθως :   
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

3 29/12/2017 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝ. 

12/2017 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΛΠ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 318,20 

4 29/12/2017 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΟΡ. 

12/2017 
ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 64,96 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 383,16 

 

 στον ΚΑ 15.8113.0001, «Αµοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων» ποσού 4.067,52 € ως ακολούθως :   

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

5 28/12/2017 Χ.Ε. 469 Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. 53,32 

6 29-12-2017 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ELESCO 101,82 

7 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 1.189,00 

8 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 600,00 

9 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 600,00 

10 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.012,38 

11 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ 511,00 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 4.067,52 

 

 στον ΚΑ 15.8115.0001, «∆ιάφορα έξοδα» ποσού 220,72 € ως ακολούθως:   

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

12 21/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 36287 
«Η ΑΥΓΗ Α.Ε.» ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
119,04 

13 28/12/2017 Χ.Ε. 468 
ΒΑΣΙΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

(ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ) 
101,68 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 220,72 

 

 στον ΚΑ 15.8116.0001, «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» ποσού 977,40 € ως ακολούθως:   

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

14 12/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 225 ΛΙΑΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  493,70 

15 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 355 ΛΙΑΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  483,70 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 977,40 

 

 στον ΚΑ 15.8121.0001, «Προµήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισµού» ποσού 13.940,08 € ως 

ακολούθως :   
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

16 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 11488 
‘’DIGICOPY’’ Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ - Σ. 

ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε. 
4.154,00 

17 29/12/2017 
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. 

ΥΠΗΡ. 2287 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3.757,20 
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Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 
παραστατικού  

Επωνυµία   
Ποσό 

παραστατικού 

18 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13322 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

4.136,64 

19 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13323 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1.034,16 

20 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13383 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

858,08 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 13.940,08 

» 

   

       Στο σηµείο αυτό παίρνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος και αναφέρει ότι εκ παραδροµής δεν 

συµπεριλήφθηκαν δύο Χ.Ε. κρατήσεων στον Κ.Α. 00.8117.0001 λόγω καθυστέρησης επιστροφών τους 

από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου όπως παρακάτω: 

1. Χ.Ε.  483  «∆.Ο.Υ.  Κράτηση 0,06% συµβάσεων της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ποσού 

0,70€ 

2. Χ.Ε.  484  «∆.Ο.Υ.  Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήµου επί αµοιβών Προδικαστικών Προσφυγών» ποσού 

0,76€ 

 

      Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 97/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν.,  

2. τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14, όπως αυτές ισχύουν, και της 

παρ.3 του άρθρου 4 του Π.∆ 80/2016 αναφέρεται ότι µε την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και 

πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσµεύονται µε την ευθύνη των 

προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών στον προϋπολογισµό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες µε 

το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούµενου οικονοµικού 

έτους 

3. την υπ’ αριθµόν πρωτ. 2/86708/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε σχετικό Α∆Α 

7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 και µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» 

4. τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 

5. τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

6. τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρο 158 του Ν. 3463/06) και της παρ. 5 άρθρο 158 του Ν. 3463/06 

7. τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 80 / 

2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

8. τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 4093/12 

9. το γεγονός ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου έτους 2018 υπάρχουν 

εγγεγραµµένες σχετικές πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α.. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 
 
Την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών Π.Ο.Ε., και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, που αφορούν στις 
υποχρεώσεις του Νοµικού Προσώπου από οφειλές σε Χ.Ε., τιµολόγια, υπερωρίες και 
µισθώµατα στις 31/12/2017, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
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 στον ΚΑ 00.8115.0001, «∆ιάφορα έξοδα» ποσού 209,83 € ως ακολούθως : 
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

1 17-7-2012 ΤΙΜΟΛ. 4 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 209,83 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 209,83 

 

 στον ΚΑ 00.8117.0001, «Κρατήσεις ΠΟΕ και λοιπά έξοδα» ποσού 73,94  € ως ακολούθως : 

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

2 27/12/2017 
ΤΙΜ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. 

4755 
∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 72,48 

3 28/12/2017 Χ.Ε. 483 

∆.Ο.Υ.  ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

0,70 

4 28/12/2017 Χ.Ε. 484 
∆.Ο.Υ.  ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

0,76 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 73,94 

 

 στον ΚΑ 15.8111.0001, «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσού 383,16 € ως ακολούθως :   
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

5 29/12/2017 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝ. 

12/2017 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΛΠ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 318,20 

6 29/12/2017 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΟΡ. 

12/2017 
ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 64,96 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 383,16 

 

 στον ΚΑ 15.8113.0001, «Αµοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων» ποσού 4.067,52 € ως 

ακολούθως:   
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

7 28/12/2017 Χ.Ε. 469 Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. 53,32 

8 29-12-2017 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ELESCO 101,82 

9 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 1.189,00 

10 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 600,00 

11 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 600,00 

12 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.012,38 

13 30-12-2017 ΜΙΣΘΩΜΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ 511,00 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 4.067,52 

 

 στον ΚΑ 15.8115.0001, «∆ιάφορα έξοδα» ποσού 220,72 € ως ακολούθως:   

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

14 21/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 36287 
«Η ΑΥΓΗ Α.Ε.» ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
119,04 

15 28/12/2017 Χ.Ε. 468 
ΒΑΣΙΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

(ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ) 
101,68 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 220,72 
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 στον ΚΑ 15.8116.0001, «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» ποσού 977,40 € ως ακολούθως:   
 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

16 12/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 225 ΛΙΑΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  493,70 

17 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 355 ΛΙΑΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  483,70 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 977,40 

 

 στον ΚΑ 15.8121.0001, «Προµήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισµού» ποσού 13.940,08 € ως 
ακολούθως :   

 

Α/Α  
Ηµεροµηνία 

τιµολογίου 

Αριθµός 

παραστατικού  
Επωνυµία   

Ποσό 

παραστατικού 

18 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 11488 
‘’DIGICOPY’’ Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ - Σ. 

ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε. 
4.154,00 

19 29/12/2017 
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. 

ΥΠΗΡ. 2287 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3.757,20 

20 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13322 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

4.136,64 

21 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13323 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1.034,16 

22 29/12/2017 ΤΙΜΟΛ. 13383 

‘’AMPLUS ΑΕ’’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

858,08 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 13.940,08 

 
 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Πολυξένη Κάκκου 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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