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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     

                                                                                         ΦΙΛΟΘΕΗ 13-7-2011 

                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΣ 84 

                                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

                      ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  
 
 
Σεο  4εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνύ . 
ηην Φιλοθέη  ζήμεπα ηην 7 Ηοςλίος  2011 ημέπα Πέμπηη  και ώπα   13,30  
ζςνήλθε ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Νομικού Πποζώπος  Οπγανιζμόρ 
Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ –Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΚΑΠΑ 
αποηελούμενο από    ηοςρ : 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Ππόεδπο  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΧΝ/ΝΑ                                               Ανηιππόεδπο 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέλορ  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΧΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ        ΑΘΑΝΑΗΟ                                                « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 
 
Απόνηων ηων :Υανακούλα Αθαναζίος και Πάηζη Δλένηρ  

κεηά από ηελ 44/5-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Απιθμόρ απόθαζηρ 15 
 
ΘΔΜΑ :Φήθιζη πιζηώζεων για ηην αποπληπωμή ανεξόθληηων 
παπαζηαηικών ζςγσωνεςθένηων ΝΠΓΓ Γήμος Φιλοθέηρ Φςσικού    ζηο 
ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
 

 

Ζ  Πξόεδξνο εηζεγείηαη : 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3852/2010 ζπζηάζεθε ην 

Γεκνηηθό  Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ Δπσλπκία "Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - 

Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), πνπ πξνέθπςε από ηε 

ζπγρώλεπζε ησλ     (14) δέθα ηεζζάξσλ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 

ςπρηθνύ ( ΦΔΚ 1164/8-11-2011 ηεύρνο δεύηεξν).    Πξηλ θαηαξγεζνύλ ηα 
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πξώελ Ν.Π.Γ.Γ. είραλ αλεμόθιεηα παξαζηαηηθά, ζπλνιηθνύ πνζνύ 

143.499,44 €, από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο πνπ είραλ ςεθηζηεί κε 

δηάθνξεο Α.Γ.., θαζώο θαη ππνρξεώζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ από 

εηζπξάμεηο απνδνηέσλ εηζθνξώλ θαη θξαηήζεσλ. 

Σελ εμόθιεζε ησλ αλσηέξσ παξαζηαηηθώλ θαη ηελ απόδνζε ησλ εηζθνξώλ 

θαη παξαθξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ, αλαιακβάλεη πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην Ν.Π.Γ.Γ. ( Ο.Κ.Α.Π.Α.), ην νπνίν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 103 ηνπ Ν. 3852/10, ππνθαζηζηά απηνδηθαίσο ηα 

λνκηθά πξόζσπα πνπ ζπγρσλεύζεθαλ ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο, εμνκνηνύκελν κε θαζνιηθό δηάδνρν. 

Πξνο ηνύην έρνπκε πξνβιέςεη ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό νηθ. 

Έηνπο 2011, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 13/27-6-2011  απόθαζή καο 

θαη εγθξίζεθε κε ηελ ……  όκνηα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φηινζέεο 

Φπρηθνύ.   

αο ζέησ ππόςε ηελ  πην θάησ θαηάζηαζε αλεμόθιεησλ 

παξαζηαηηθώλ, θαζώο θαη πίλαθα ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη ππνρξεώζεηο 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ από εηζπξάμεηο απνδνηέσλ εηζθνξώλ θαη 

θξαηήζεσλ ησλ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ. θαη παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε 

ησλ δαπαλώλ θαη δηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.  

 

 

Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

      αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 
1. ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 
2. ηηο κε αξ. 7,8,9,/4-7-2011 πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο καο ππεξεζίαο 
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

ίδηεο ησλ άξζξσλ  234 θαη 236 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ, θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 
72 ηνπ . 3852/10 

4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Πεξί νηθνλνκηθήο 
δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ » 

5. Σελ κε αξ. 19664/ΔΓΚ.30/20-4-11 (ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1) ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ.: 
« Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε 
ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη 
ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα έγθξηζεο ησλ δαπαλώλ θαη δηάζεζεο ησλ 
πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, όπσο απηέο 
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πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ νξζή 
θαη ζύλλνκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ  

Δκηόρ ηος μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος κ.Ράπηη Εωήρ ηο οποίο 

απέσει  

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη δηαζέηεη ( ςεθίδεη)  ηηο πην θάησ πηζηώζεηο ησλ 

θσδηθώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, γηα ηελ απνπιεξσκή 

ησλ αλεμόθιεησλ παξαζηαηηθώλ θαη ηελ απόδνζε ησλ εηζθνξώλ θαη 

παξαθξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ ησλ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ, όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο 

εμήο:.   

 

Κ. 80. ΚΑ 8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ, πνζό   

75.545,33 €. 

 Κ. 80. ΚΑ 8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, πνζό  67.304,41  €. 

Κ. 80. ΚΑ 8121 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ, πνζό  1.063,90  €. 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε επηζπλάπηεηαη ε αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.  

 

         

  
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΖ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  11/7/2011                                               Μαδαξάθεο  Γεξάζ.   
                                                                                Ράπηε           Εσή  
                                                                                Υαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                                 Καηζαξνύ     Δηξήλε 
                                                                                 Πάηζε           Διέλε 
                                                                                 Καθαβάο        Νηθόιανο  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΖ                                                                                


