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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζ. 11 
ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2017 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ 40 
 

Θ Ε Μ Α: "Έγθξηζε δαπαλψλ – δηάζεζε πηζηψζεσλ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ δαπαλψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ". 

 

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα 
ηελ 28ε Ννεκβξίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 13:30 ζπλήιζε ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ 
απηνχ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξφζθιεζή ηεο κε αξ. πξση. 
598/23.11.2017, ε νπνία λφκηκα θαη εκπξφζεζκα επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ, 
ζχκθσλα 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. 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ έληεθα 
(11) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξφληα επηά (7) ε θ. Πξφεδξνο 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ φ λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξφεδξνο, 2.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 3.Γέδε – 
Βιαζηάξε Θενδψξα, 4.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 5.έγθα Όιγα, 6.Ληαληηληψηεο 
Βαζίιεηνο θαη 7.Αλησλίνπ Νηθφιανο. 
 

Α π φ λ η ε ο: 1.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο, 
3.Θενδψξνπ Αγγειηθή θαη 4.Καηζακάθε – Παπινπνχινπ Διέλε νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ     
θ. Κνξδαιή σηεξία αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο: 
A.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, 
B.Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη, 
Γ.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
Δ.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17/05 – 15/06/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη 
ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 
Ε.Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 66, 67, & 68 ηνπ Ν. 4270/14, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4337/15 θαη 
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Σ.Σηο ππ’ αξηζ. 2/91118/0026/29.12.2010, 30/2011 & 2/100018/0026/30.12.2016 
εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ., 
δήηεζε απφ ηα κέιε ηνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε θαη Γηάζεζε ησλ 
θάησζη ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζε βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο, 
ζπλνιηθνχ χςνπο #21.712,40# € ζχκθσλα κε: 
1.Σελ αλάγθε δηάζεζεο πνζνχ #40,00# € γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ έθδνζεο 
επηζηνιψλ ηξάπεδαο, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.  00-6525 ηνπ ζθέινπο ησλ 
Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
2.Σελ αλάγθε δηάζεζεο πνζνχ #255,00# € γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ 
θπθινθνξίαο ηνπ ΚΗΗ 2929  ΙΥ επηβαηηθνχ νρήκαηνο ηνπ Ν.Π., ε νπνία ζα βαξχλεη 
ηνλ Κ.Α.  15-6323.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. 
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
3.Σελ ππ’ αξηζ. 722/30.12.2016 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «πληήξεζε αλειθπζηήξα Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.», ε νπνία αθνξά ηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ επί ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 4 
ζην Λνπηξάθη, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #446,40#€(β’ εμάκελν 2017) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6265.002 
ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
4.Σελ ππ’ αξηζ. 723/30.12.2016 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «πληήξεζε αλειθπζηήξα Π.. Λνπηξαθίνπ», ε νπνία αθνξά ηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ επί ηεο νδνχ 
Αλδξνχηζνπ&Μάηζε,Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #600,11#€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6265.002 ηνπ ζθέινπο ησλ 
Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
5.Σελ ππ’ αξηζ. 583/17.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Καηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο έηνπο 2016, βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 315/99», ε νπνία αθνξά ηελ ππεξεζία θαηάξηηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο έηνπο 2016 απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαη 
έκπεηξνπο ηερληθννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #4.999,99# € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6142.002 
ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
6.Σελ ππ’ αξηζ. 601/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ», ε νπνία αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο θαη ησλ Π.. ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, 
Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #693,51# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6612 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
7.Σελ ππ’ αξηζ. 602/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ», ε νπνία αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θηηξίσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, 
Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #608,88# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6661 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
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8.Σελ ππ’ αξηζ. 603/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ», ε νπνία αθνξά ηελ εξγαζία αλαγφκσζεο 
ππξνζβεζηήξσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #221,79# € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6265.004 
ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
9.Σελ ππ’ αξηζ. 604/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ γηα ηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο ηνπ Ν.Π.»,ε νπνία 
αθνξά ηελ πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ (αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιφγσ παξέιεπζεο 
ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ αζθαινχο ρξήζεο ηνπο),Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο#412,44# € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-7135.001 
ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
10.Σελ ππ’ αξηζ. 605/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Καζαξηζκφο/θχιαμε κνθεηψλ θαη θαζαξηζκφο θαλαπέδσλ», ε νπνία αθνξά 
ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ/θχιαμεο ησλ κνθεηψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Λνπηξαθίνπ 
θαη Αγ. Θενδψξσλ θαη ησλ θαλαπέδσλ ηνπ ΚΑΠΗ Λνπηξαθίνπ, Πξνυπνινγηζκνχ 
δαπάλεο #550,00# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη 
ηνλ Κ.Α. 15-6274 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. 
11. Σελ ππ’ αξηζ. 606/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχνπ Η/Τ, θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ θαη 
ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ», ε νπνία αθνξά ηελ εξγαζία 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ δηθηχνπ Η/Τ, ησλ θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ 
θαη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
#297,60# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 
15-6264 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. 
12.Σελ ππ’ αξηζ. 607/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα βηβιίσλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ (Υξηζηνχγελλα 
ηφκνο Α’ & Β’) γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο Λνπηξαθίνπ θαη Αγ. Θενδψξσλ, 
Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #120,01# € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 6%), ε 
νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6611 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
13.Σελ ππ’ αξηζ. 608/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα κειαληψλ εθηππσηψλ θαη θαμ ησλ Π.. Λνπηξαθίνπ θαη Αγ. 
Θενδψξσλ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα κειαληψλ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη ηα 
θαμ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Ν.Π., Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο#376,96#€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6613 ηνπ 
ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
14.Σελ ππ’ αξηζ. 609/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα επηζθεπή αλειθπζηήξα Π.. Λνπηξαθίνπ», ε 
νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ 
Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #99,20#€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6672 ηνπ 
ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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15.Σελ ππ’ αξηζ. 610/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ Η/Τ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή ησλ Η/Τ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Λνπηξαθίνπ & Αγ. Θενδψξσλ, 
Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #204,60#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6672 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
16. Σελ ππ’ αξηζ. 611/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αινπκίλησλ θαηαζθεπψλ 
(πφξηεο-παξάζπξα) ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ αινπκίλησλ θαηαζθεπψλ (πφξηεο-παξάζπξα) 
ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ,Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο#124,00#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6673 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
17.Σελ ππ’ αξηζ. 612/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα ζπζθεπήο πνιηνπνίεζεο πξντφλησλ (κπιέληεξ) γηα ηνλ Π.. 
Λνπηξαθίνπ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζπζθεπήο πνιηνπνίεζεο πξντφλησλ 
(κπιέληεξ) γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ, 
Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #55,00#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε 
νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-7135.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
18.Σελ ππ’ αξηζ. 613/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Πξνκήζεηα εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη δηαρείξηζεο βξεθψλ 
θαη λεπίσλ «ΠΑΙΓΙ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα πξνγξάκκαηνο «ΠΑΙΓΙ» 
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη δηαρείξηζεο βξεθψλ 
& λεπίσλ «ΠΑΙΓΙ»,Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο#5.000,00#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-7134.005 ηνπ ζθέινπο ησλ 
Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
19.Σελ ππ’ αξηζ. 614/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε 
ηίηιν: «Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο», ε νπνία αθνξά ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ, 
Γάιαθηνο.. θαη ηξνθίκσλ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Ν.Π. Γ.Ο.ΚΟ.Π..ΑΠ.  ζε 
κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα. Δπεηδή γηα ηνπο 6ν, 7ν & 9ν Σκεκαηηθνχο 
Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. δελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά, ν 
δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο θαη ην Ν.Π. ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο 
δεκνζίεπζεο,Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #223,20#€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6462 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
20.Σελ απφ 5/10/2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ», ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, Πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο #6.383,71#€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6634 ηνπ 
ζθέινπο ησλ Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 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.        
00-6525 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ έθδνζεο επηζηνιψλ ηξάπεδαο,ζπλνιηθνχ πνζνχ#40,00#€.  
2.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.        
15-6323.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ηνπ ΚΗΗ 2929 ΙΥ επηβαηηθνχ 
νρήκαηνο ηνπ Ν.Π., ζπλνιηθνχ πνζνχ #255,00# €.  
3.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6265.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ επί    
ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 4 ζην Λνπηξάθη, ζπλνιηθνχ πνζνχ #446,40# €                         
(β’ εμακήλν 2017) ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 722/30.12.2016 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
4.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6265.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 
Λνπηξαθίνπ επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ & Μάηζε, ζπλνιηθνχ πνζνχ #600,11# € 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 723/30.12.2016 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ. 
5.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6142.002 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ ππεξεζία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 
έηνπο 2016 απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ηερληθννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο, 
δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 
#4.999,99# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 583/17.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

6.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6612 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο θαη ησλ Π.. ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, 
ζπλνιηθνχ πνζνχ #693,51# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 601/23.11.2017 Σερληθή 
Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
7.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6661 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  
γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θηηξίσλ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #608,88# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
602/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

8.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6265.004 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο γηα ηελ εξγαζία αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, 
ζπλνιηθνχ πνζνχ #221,79# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 603/23.11.2017 Σερληθή 
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Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
9.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.001 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ (αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιφγσ 
παξέιεπζεο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ αζθαινχο ρξήζεο ηνπο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 
#412,44# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 604/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
10.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6274 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ/θχιαμεο ησλ κνθεηψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
Λνπηξαθίνπ θαη Αγ. Θενδψξσλ θαη ησλ θαλαπέδσλ ηνπ ΚΑΠΗ Λνπηξαθίνπ, 
ζπλνιηθνχ πνζνχ #550,00# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 605/23.11.2017 Σερληθή 
Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
11.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6264 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ηνπ δηθηχνπ Η/Τ, ησλ θσηναληηγξαθηθψλ 
κεραλεκάησλ θαη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ζπλνιηθνχ 
πνζνχ #297,60# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 606/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
12.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6611 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ (Υξηζηνχγελλα ηφκνο Α’ & Β’) γηα ηνπο Παηδηθνχο 
ηαζκνχο Λνπηξαθίνπ θαη Αγ. Θενδψξσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #120,01# € ζχκθσλα 
κε ηελ ππ’ αξηζ. 607/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
13.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6613 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα κειαληψλ γηα ηνπο εθηππσηέο θαη ηα θαμ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
ηνπ Ν.Π., ζπλνιηθνχ πνζνχ #376,96# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 608/23.11.2017 
Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
14.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6672 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ Παηδηθνχ 
ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #99,20# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
609/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
15.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6672 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ Η/Τ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
Λνπηξαθίνπ & Αγ. Θενδψξσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #204,60# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζ. 610/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 

16.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6673 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ αινπκίλησλ θαηαζθεπψλ 
(πφξηεο-παξάζπξα) ηνπ Π.. Λνπηξαθίνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #124,00# € ζχκθσλα 
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κε ηελ ππ’ αξηζ. 611/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
17.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7135.002 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζθεπήο πνιηνπνίεζεο πξντφλησλ (κπιέληεξ) γηα ηηο 
αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ,ζπλνιηθνχ πνζνχ#55,00#€ 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 612/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ 
Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ. 
18.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-7134.005 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα πξνγξάκκαηνο κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ 
ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη δηαρείξηζεο βξεθψλ & λεπίσλ «ΠΑΙΓΙ», ζπλνιηθνχ 
πνζνχ #5.000,00# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 613/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – 
Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
19.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6462 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ην Κνηλσληθφ 
Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ, Γάιαθηνο.. θαη ηξνθίκσλ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο 
ηνπ Ν.Π. Γ.Ο.ΚΟ.Π..ΑΠ.  ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα. Δπεηδή γηα ηνπο 6ν, 7ν & 
9ν Σκεκαηηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. δελ θαηαηέζεθε θακία 
πξνζθνξά, ν δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο θαη ην Ν.Π. ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη 
ην πνζφ ηεο δεκνζίεπζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ #223,20# € ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
614/23.11.2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ ηκήκαηνο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
20.Εγκπίνει ηην δαπάνη και διαθέηει (ςεθίδεη) πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.          
15-6634 ηνπ ζθέινπο ησλ Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ #6.383,71#€ 
ζχκθσλα κε ηελ απφ 5/10/2017 Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. 
21.Εξοςζιοδοηεί ηελ Πξφεδξν ηνπ Ν.Π., θ. Κνξδαιή σηεξία λα ππνγξάςεη ηηο 
ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ ζα εθδνζνχλ ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ. 
 
 

Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 40/2017. 
 

Η Πξφεδξνο                     Σα Μέιε 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Λνπηξάθη 29 Ννεκβξίνπ 2017 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
 
 
 

ΚΟΡΓΑΛΗ  ΩΣΗΡΙΑ 
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