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                                                                                            ΦΙΛΟΘΕΗ 27-7-2011 

                                                                                            ΑΡ ΠΡΩΣ 136 

                                                                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

                                ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  
 
 
Σεο  6εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκφο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνχ . 
ηελ Φηινζέε  ζήκεξα ηελ 26ε  Ηνπιίνπ  2011 εκέξα Σξίηε θαη ώξα   13,30  
ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  Οξγαληζκόο 
Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ΟΚΑΠΑ 
απνηεινύκελν από    ηνπο : 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Πξόεδξν  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΧΝ/ΝΑ                                               Αληηπξόεδξν 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέινο  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΧΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ        ΑΘΑΝΑΗΟ                                                « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 
 
Απόληωλ ηωλ :Κoύκπα Άλλα  ,Μαδαξάθε Γεξάζηκνπ-Αιέμαλδξνπ ,Ράπηε Εωήο , 
Πάηζε Διέλεο  

κεηά απφ ηελ 117/22-7-2011 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε ζε 
θάζε έλα απφ ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
Αξηζκόο απόθαζεο 32 
ΘΔΜΑ :Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεωλ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011  ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ                               
Δηζεγνύκελε  ην ζέκα απηό ε  Πξόεδξνο είπε: 

Η κε αξ. πξση. 19664/ΔΓΚ.30/20-4-11 (ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1) ηνπ 
ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ.:                     « Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 
«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α),  ζηνπο δήκνπο 
θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ,  πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ, ηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο 
ππνρξεψζεσλ.  
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εγθχθιην, ιακβαλνκέλσλ δε ππφςε θαη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/06 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο φκνηεο ησλ 
άξζξσλ 234 θαη 236 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
3852/10, πξηλ από θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 
δαπάλεο, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζπληάζζεη:  
- ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 
Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010, εάλ πξφθεηηαη 
γηα πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ Πξφεδξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ,  
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- ΠΡΟΣΑΖ (Ζ΄ ΔΚΘΔΖ) ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  
Ο Πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη, πξηλ ππνγξάςεη ην 
έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, λα ειέγμεη αλ ε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη 
αλ ππάξρεη γη’ απηή επαξθήο πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 4 παξ. 1α 
ΠΓ 113/2010). 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζπλέηαμε ζρεηηθέο 
πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα 
εγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη λα δηαζέζεη  ( ςεθίζεη) ηηο πην θάησ πηζηψζεηο. 
Πηζηώζεηο δαπαλώλ πάγηνπ ραξαθηήξα πνπ αλαιακβάλνληαη από ηελ 
αξρή ηνπ έηνπο γηα  νιόθιεξν ην πξνϋπνινγηδόκελν πνζό ηνπο  

Κ.Α. 
10/6142.0001 
 
 

Μεραλνγξαθηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  
 
 

4.000,00 
 
 

ΚΑ 10/6142.0003 
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 
θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ  

 
10.200,00 

Κ.Α. 
10/6142.0004 

 Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο εθαξκνγέο  10.200,00 

Κ.Α. 10/6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  2.000,00 

Κ.Α. 10/6613 
Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο 
πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ  5.000,00 

Κ.Α. 
15/6142.0002 

Δξγαζίεο εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ  
2.000,00 

Κ.Α. 
15/6142.0005 

Απνιπκάλζεηο ρψξσλ θηηξίσλ  
2.000,00 

Κ.Α. 
15/6699.0002 
 

Πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ ηαπηνηήησλ  
 

2.000,00 
 

ΚΑ 15/7133.0004 Πξνκήζεηα ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη  FAX 
 

1.000,00 

Κ.Α. 15/6633 
Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά ρεκηθά 
θιπ ) 15.000,00 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

      αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 
1. ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

φκνηεο ησλ άξζξσλ  234 θαη 236 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 
72 ηνπ . 3852/10 

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

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

5. Σελ αλαγθαηφηεηα έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ θαη δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 
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ζηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ νξζή θαη ζχλλνκε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ  

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

θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο:. 

Πηζηώζεηο δαπαλώλ πάγηνπ ραξαθηήξα πνπ αλαιακβάλνληαη από ηελ 
αξρή ηνπ έηνπο γηα  νιόθιεξν ην πξνϋπνινγηδόκελν πνζό ηνπο  

Κ.Α. 
10/6142.0001 
 
 

Μεραλνγξαθηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  
 
 

4.000,00 
 
 

ΚΑ 10/6142.0003 
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 
θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ  

 
10.200,00 

Κ.Α. 
10/6142.0004 

 Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο εθαξκνγέο  10.200,00 

Κ.Α. 10/6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  2.000,00 

Κ.Α. 10/6613 
Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο 
πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ  5.000,00 

Κ.Α. 
15/6142.0002 

Δξγαζίεο εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ  
2.000,00 

Κ.Α. 
15/6142.0005 

Απνιπκάλζεηο ρψξσλ θηηξίσλ  
2.000,00 

Κ.Α. 
15/6699.0002 
 

Πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ ηαπηνηήησλ  
 

2.000,00 
 

ΚΑ 15/7133.0004 Πξνκήζεηα ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη  FAX 
 

1.000,00 

Κ.Α. 15/6633 
Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά ρεκηθά 
θιπ ) 15.000,00 

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη νη αλσηέξσ εηζεγήζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

  
Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 
Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Καηζαξνχ Δηξήλε 
Αθξηβέο απφζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  27/7/2011                                                 Καθαβάο Νηθφιανο  
                                                                                παλάθε Μαξία  
                                                                                Υαλαθνχιαο  Αζαλ.  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΗ                                                                                


