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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 12 
ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2017 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ 44 
 

Θ Ε Μ Α: "Έγθξηζε δαπαλώλ – δηάζεζε πηζηώζεσλ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2017, γηα ηελ θάιπςε δηαθόξσλ δαπαλώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ". 

 

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα 
ηελ 11ε Γεθεκβξίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση. 
672/5.12.2017, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006 
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα 
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) ε θ. Πξόεδξνο 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 3.Γέδε – 
Βιαζηάξε Θενδώξα, 4.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 5.έγθα Όιγα, 6.Ληαληηληώηεο 
Βαζίιεηνο θαη 7.Αλησλίνπ Νηθόιανο. 
 

Α π ό λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο, 
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή θαη 4.Καηζακάθε – Παπινπνύινπ Διέλε νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ     
θ. Κνξδαιή σηεξία αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο: 
A.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη, 
B.Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη, 
Γ.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
Δ.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17/05 – 15/06/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη 
ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
Ε.Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 66, 67, & 68 ηνπ Ν. 4270/14, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρύνπλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4337/15 θαη 
Σ.Σηο ππ’ αξηζ. 2/91118/0026/29.12.2010, 30/2011 & 2/100018/0026/30.12.2016 
εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ., 
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δήηεζε από ηα κέιε ηνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε θαη Γηάζεζε ησλ 
θάησζη ζρεηηθώλ δαπαλώλ ζε βάξνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο, 
ζπλνιηθνύ ύςνπο #12.424,35# € ζύκθσλα κε: 
1.Σελ ππ’ αξηζ. 658/4.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (κπαηαξίεο UPS)», ε νπνία αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (κπαηαξίεο γηα ην ups), Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 
#74,40# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-
6672 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
2. Σελ ππ’ αξηζ. 675/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ γηα επηγξαθή Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ», ε 
νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ γηα επηγξαθή ζηε ηδακαξία ηνπ 
Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #396,80# € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-7135.001 
ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
3.Σελ ππ’ αξηζ. 676/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ν.Π., 
Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #141,81#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-7135.005 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
4.Σελ ππ’ αξηζ. 677/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο(ηδάκηα)», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
ηδακηώλ γηα ην ΚΑΠΗ Λνπηξαθίνπ επί ηεο νδνύ Τςειάληνπ, Πξνϋπνινγηζκνύ 
δαπάλεο #186,00#€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη 
ηνλ Κ.Α. 15-6662 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο 
5.Σελ ππ’ αξηζ. 679/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ γηα ηνλ Παηδηθό ηαζκό Λνπηξαθίνπ, Πξνϋπνινγηζκνύ 
δαπάλεο #274,16# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη 
ηνλ Κ.Α. 15-7135.009 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. 
6.Σελ ππ’ αξηζ. 680/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ», ε νπνία αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηκήκαηνο θαη ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ, Πξνϋπνινγηζκνύ 
δαπάλεο #390,62# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη 
ηνλ Κ.Α. 15-6612 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. 
7. Σελ ππ’ αξηζ. 681/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ», ε νπνία αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.. Αγ. Θενδώξσλ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #453,18# € 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-6612 ηνπ 
ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
8.Σελ ππ’ αξηζ. 682/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα πεξηνδηθνύ “παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ», ε νπνία 
αθνξά ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ζην πεξηνδηθό «Παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
παηδηνύ» γηα ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο ηνπ Ν.Π. γηα ην έηνο 2018 (5 ηεύρε), 
Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #86,00# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 6%), ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 00-6451 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
9.Σελ ππ’ αξηζ. 683/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θαπζηήξσλ-ιέβεησλ ησλ Π.. 
Λνπηξαθίνπ, Αγ. Θενδώξσλ & ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.  θαη ηελ πξνκήζεηα 
πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ επηζθεπή», ε νπνία αθνξά 1)ηελ εξγαζία 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θαπζηήξσλ-ιέβεησλ ησλ Π.. Λνπηξαθίνπ, Αγ. 
Θενδώξσλ & ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π., Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 
#1.650,01# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 
15-6265.003 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο, 2)ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο γηα ηελ ελ ιόγσ επηζθεπή,  
Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #810,01# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-6662 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 3)ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ 
Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #990,00# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-6672 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο , 
10.Σελ ππ’ αξηζ. 684/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα εθδήισζε ηνπ ΚΑΠΗ Αγ. 
Θενδώξσλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ 
(κεινκαθάξνλα/θνπξακπηέδεο) γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ηνπ ΚΑΠΗ Αγ. 
Θενδώξσλ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #60,31# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-6474.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ 
ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
11.Σελ ππ’ αξηζ. 685/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα εθδήισζε ηνπ ΚΑΠΗ Αγ. 
Θενδώξσλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ 
(κεινκαθάξνλα/θνπξακπηέδεο) γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ηνπ ΚΑΠΗ Αγ. 
Θενδώξσλ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #381,92# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-6474.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ 
ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
12.Σελ ππ’ αξηζ. 686/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «Γηαρείξηζε θνξνινγηθώλ ινγηζηηθώλ δειώζεσλ γηα ην έηνο 2017», ε νπνία 
αθνξά ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ θνξνινγηθώλ ινγηζηηθώλ δειώζεσλ γηα ην 
έηνο 2017, από εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ηερληθννηθνλνκηθνύο ζπκβνύινπο, 
δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 
#4.950,01# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 
15-6142.003 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο 
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13.Σελ ππ’ αξηζ. 688/7.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα κηθξνθσληθήο/ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην ΚΑΠΗ Λνπηξαθίνπ», 
ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα κηθξνθσληθήο/ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην ΚΑΠΗ 
Λνπηξαθίνπ, Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο#850,00#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15-7135.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ 
ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
14.Σελ ππ’ αξηζ. 695/8.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο 
ησλ Π.. Λνπηξαθίνπ & Αγ. Θενδώξσλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 
αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα ηηο Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ησλ Π.. ηνπ Ν.Π., 
Πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο #729,12#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 00-6434 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   Ο μ ό θ ω ν α 
 

1.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6672 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (κπαηαξίεο ups) ζπλνιηθνύ πνζνύ #74,40# € 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 658/4.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ. 
2.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ γηα επηγξαθή ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν, 
ζπλνιηθνύ πνζνύ #396,80# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 675/6.12.2017 Σερληθή 
Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
3.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.005 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ #141,81# €                         
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 676/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ. 
4.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6662 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο (ηδάκηα), ζπλνιηθνύ πνζνύ #186,00# € 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 677/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ. 
5.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.009 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ γηα ηνλ Παηδηθό ηαζκό 
Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ #274,16# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
679/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 

6.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6612 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
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γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηκήκαηνο θαη ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 
#390,62# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 680/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
7.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6612 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηκήκαηνο θαη ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 
#453,18# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 681/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
8.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
00-6451 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
γηα ηελ πξνκήζεηα πεξηνδηθνύ «Παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ» γηα ηνπο 
Π.. ηνπ Ν.Π., ζπλνιηθνύ πνζνύ #86,00# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
682/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
9.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο 1)ηνπ Κ.Α.          
15-6265.003 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θαπζηήξσλ-ιεβήησλ ησλ 
Π.. Λνπηξαθίνπ, Αγ. Θενδώξσλ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π., ζπλνιηθνύ 
πνζνύ #1.650,01# €, 2)ηνπ Κ.Α. 15-6662 γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο 
γηα ηελ ελ ιόγσ επηζθεπή ζπλνιηθνύ πνζνύ #810,01# € θαη 3) ηνπ Κ.Α. 15-6672 γηα 
ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ ελ ιόγσ επηζθεπή ζπλνιηθνύ πνζνύ 
#990,00# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 683/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 

10.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6474.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα εθδήισζε ηνπ ΚΑΠΗ 
Αγ. Θενδώξσλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ #60,31# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
684/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
11.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6474.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα εθδήισζε ηνπ ΚΑΠΗ 
Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ #381,92# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
685/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
12.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6142.003 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο θνξνινγηθώλ ινγηζηηθώλ δειώζεσλ γηα ην 
έηνο 2017 από εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ηερληθννηθνλνκηθνύο ζπκβνύινπο, 
δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 
#4.950,01# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 686/6.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 

13.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα κηθξνθσληθήο/ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην ΚΑΠΗ 
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Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ #850,00# € ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
688/7.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
14.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
00-6434 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνδαραξνπιαζηείνπ γηα Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο 
ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ Λνπηξαθίνπ & Αγ. Θενδώξσλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ#729,12#€ 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 695/8.12.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνϋπνινγηζηηθό 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ. 
15.Εξοςζιοδοηεί ηελ Πξόεδξν ηνπ Ν.Π., θ. Κνξδαιή σηεξία λα ππνγξάςεη ηηο 
ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ ζα εθδνζνύλ ζύκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ. 
 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 44/2017. 
 

Η Πξόεδξνο                     Σα Μέιε 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Λνπηξάθη 12 Γεθεκβξίνπ 2017 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
 
 
 

ΚΟΡΓΑΛΗ  ΩΣΗΡΙΑ 
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