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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 11η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1418/5-10-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά 

τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 

και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Τράκας 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Γιώργος Τσουροπλής 

4. Σταματία Ζούλια 4. Βασίλης Σκουφίτσας 

5. Ευστάθιος Κίντζιος 5. Δέσποινα Ζαμπούκου 

6. Κων/νος Κώτσης 6. Αχιλλέας Μελισσάρης 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος 7. Παναγιώτης Νικολούδης 

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 

Τσουροπλή) 
  

10. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

11. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 2ο : Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΟΠΑΠ, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 

για την Δ΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  
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Σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις : 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.28376/18.07.2012 

 παρ. 2 άρθρο 161 Ν.3463/2006 

 παρ. 5 άρθρο 77 Ν.4172/2013 

 ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07/2012 

 ΥΠ.ΕΣ. 10677/28.03.2017 

 τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ που ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 

79/24-10-2017 (ΑΔΑ:7383ΟΛΥΡ-ΨΞΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ 

και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 96943/34137  20/02/2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
 

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, 

εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αποτελεί κατ’ 

ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία αυτός, ψηφίστηκε.  

Ο προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε εντός του 2017, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του 

ίδιου έτους και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές.  

Πλέον για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού, προκύπτει η ανάγκη μεταβολής Κ.Α. 

πιστώσεων εσόδων και εξόδων, αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη 

διαφόρων αναγκών του ΝΠΔΔ. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται: 
 

Να εγκριθεί η Δ΄ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 ως εξής:  

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων 

2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων 

3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων ή 

να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις 
 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας - εισηγητική έκθεση με όλους τους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά που μεταβάλουν αυτούς. 
 

Α. Μεταβολές σε Κ.Α. Εσόδων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό. 

Μεταβάλλουμε τους Κ.Α. Εσόδων  λόγω διαφοροποίησης των προβλέψεων, στις 

οποίες στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018, σε σχέση με τα οριστικά 

οικονομικά δεδομένα εκτέλεσής του, έως 30/09/2018. 

 

 Στον Κ.Α. 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες», που αφορά τόκους 

που λαμβάνει ο ΔΟΠΑΠ από καταθέσεις των χρημάτων σε τράπεζες χρειάζεται 

ενίσχυση κατά 429,43 € λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και 

είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό 

των 1.029,43 €. 

 Στον Κ.Α. 0529.003 «Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ», που αφορά χρηματικά ποσά 

που καταβλήθηκαν στο ΔΟΠΑΠ από συμμετέχοντες στο καλοκαιρινό καμπ, 

χρειάζεται ενίσχυση λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και 

είσπραξης των Προϋπολογισθέντων, κατά 3.712,16 € και ως εκ τούτου ο κωδικός 

αυξάνεται στο ποσό των 29.543,52 €. 
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 Στον Κ.Α. 1411 «Προϊόν Δωρεών», που αφορά χορηγίες που έλαβε ο ΔΟΠΑΠ από 

την τράπεζα Euro bank κατά 1.500,00 € και από τη Γενική Κλινική Μετροπόλιταν 

Τζένεραλ Α.Ε. κατά 7.440,00 €, λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης 

και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων, σύμφωνα με την Νο 46/2018 Απόφαση Δ.Σ. 

περί αποδοχής της χορηγίας και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των 

8.940,00 €. 

 Στον Κ.Α. 1511 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ 

356/74, άρθρο 16 Ν2130/93)», που αφορά ποσά που έλαβε ο ΔΟΠΑΠ από προσαύξηση 

εκπρόθεσμης καταβολής χρειάζεται ενίσχυση κατά 48,22 € λόγω υπέρβασης από 

επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ 

τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των 548,22 €. 
 

Κ.Α. ΤΡΕΧΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

0211 600,00 € 429,43 € 1.029,43 € Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων σε 

τράπεζες 

   Αύξηση Κ.Α. 

0529.003 25.831,36 € 3.712,16 € 29.543,52 € Έσοδα από 

καλοκαιρινό καμπ 

   Αύξηση Κ.Α. 

1411 0,00 € 8.940,00 € 8.940,00 € Προϊόν Δωρεών    Αύξηση Κ.Α. 

 

1511 

 

500,00 € 

 

48,22 € 

 

548,22 € 
Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης 

καταβολής χρεών 

(άρθρο 6ΝΔ 356/74, 

άρθρο 16 Ν2130/93 

  

  Αύξηση Κ.Α. 

Σύνολο 

(Α) 

 13.129,81 €    

 

Β. Μεταβολές σε κωδικούς αριθμούς Δαπανών 

Β.1. Μείωση πιστώσεων και μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από 

Κ.Α. εξόδων. 

o Ο Κ.Α. 00-6056 «Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης» μειώνεται κατά 

44,15 € επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο  Κ.Α. 00-8115 «Διάφορα έξοδα» μειώνεται κατά 2.223,33 €, επειδή εντός του οικ. έτους 

2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό,  σύμφωνα με την Νο 71/2018 απόφαση 

του Δ.Σ. περί παραγραφής παραστατικών βάσει της 178/2018 Δικαστικής Απόφασης. 

o Ο Κ.Α. 00-8117 «Λοιπά έξοδα» μειώνεται κατά 289,84 €, επειδή εντός του οικ. έτους 

2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό, διότι αποπληρώθηκε ολόκληρη η οφειλή 

προς το Ι.Κ.Α. 

o Ο Κ.Α. 10-6061.000 «Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ (Συνεχιζόμενο από το 

2017)» μειώνεται κατά 780,49 €, επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  

απαραίτητο  το ποσό αυτό, εφόσον υπογράφτηκε  σύμβαση ποσού 513,11 €. 
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o Ο Κ.Α. 10-6142.004 «Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 – 2017» 

μειώνεται κατά 156,00 €, επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το 

ποσό αυτό, εφόσον υπογράφτηκε  σύμβαση ποσού 3.844,00 €. 

o Ο Κ.Α. 10-6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» μειώνεται 

κατά 400,00 €, επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό 

αυτό. 

o Ο Κ.Α. 10-6613.001 «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων» μειώνεται κατά 1.300,00 €, επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  

απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο  Κ.Α. 15-6117.003 «Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα» μειώνεται 

κατά 99,20 €, επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο Κ.Α. 15-6471.002 «Δαπάνη για τη δημιουργία και λειτουργία της Φιλαρμονικής» 

μειώνεται κατά 7.440,00 €, (Μηδενισμός Κ.Α.) επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν 

κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο Κ.Α. 15-7311.001 «Συντήρηση - επισκευή Γυμναστηρίου Σύρου ΔΕ Χολαργού» 

μειώνεται κατά 5.000,00 €, (Μηδενισμός Κ.Α.) επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν 

κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο Κ.Α. 15-7311.003 «Συντήρηση- επισκευή  κτιρίου ΠΟΚΕΠΑ ΔΕ Παπάγου» μειώνεται 

κατά 5.000,00 €, (Μηδενισμός Κ.Α.) επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  

απαραίτητο  το ποσό αυτό. 

o Ο Κ.Α. 15-7312.002 «Επισκευή  ανοιχτών γηπέδων ΔΟΠΑΠ» μειώνεται κατά 5.500,00 €, 

(Μηδενισμός Κ.Α.) επειδή εντός του οικ. έτους 2018 δεν κρίνεται  απαραίτητο  το ποσό 

αυτό. 
 

Κ.Α. ΤΡΕΧΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

00-6056 642,24 € - 44,15 € 598,09 € Εργοδοτικές 

εισφορές Δήμων 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

Μείωση 

 Κ.Α. 

00-8115 34.518,09 € - 2.223,33 € 32.294,76 € Διάφορα έξοδα Μείωση 

 Κ.Α. 

00-8117 4.815,98 € - 289,84 € 4.526,14 € Λοιπά έξοδα Μείωση 

 Κ.Α. 

10-

6061.000 

1.293,60 € - 780,49 € 513,11 € Προμήθεια 

γάλακτος 

υπαλλήλων 

ΔΟΠΑΠ 

(Συνεχιζόμενο από 

το 2017) 

 

Μείωση 

 Κ.Α. 

10-

6142.004 

4.000,00 € - 156,00 € 3.844,00 € Δαπάνη ελέγχου 

οικονομικών 

καταστάσεων ετών 

2014 - 2017 

 

Μείωση 

 Κ.Α. 

ΑΔΑ: 7Ζ8ΣΟΛΥΡ-ΠΚΧ



10-6612 1.000,00 € - 400,00 € 600,00 € Προμήθεια 

γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά 

γραφείων 

 

Μείωση 

 Κ.Α. 

10-

6613.001 

3.000,00 € - 1.300,00 € 1.700,00 € Προμήθεια 

εντύπων υλικών 

μηχανογράφησης 

και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 

 

Μείωση 

 Κ.Α. 

15-

6117.003 

409,20 € - 99,20 € 310,00 € Αμοιβή 

πιστοποίησης-

νομιμοποίησης 

Ανελκυστήρα 

 

Μείωση 

 Κ.Α. 

15-

6471.002 

7.440,00 € - 7.440,00 € 0,00 € Δαπάνη για τη 

δημιουργία και 

λειτουργία της 

Φιλαρμονικής 

 

Μηδενισμός 

 Κ.Α. 

15-

7311.001 

5.000,00 € - 5.000,00 € 0,00 € Συντήρηση-

επισκευή 

Γυμναστηρίου 

Σύρου ΔΕ 

Χολαργού 

 

Μηδενισμός 

 Κ.Α. 

15-

7311.003 

5.000,00 € - 5.000,00 € 0,00 € Συντήρηση-

επισκευή  κτιρίου 

ΠΟΚΕΠΑ ΔΕ 

Παπάγου 

 

Μηδενισμός 

 Κ.Α. 

15-

7312.002 

5.500,00 € - 5.500,00 € 0,00 € Επισκευή  

ανοιχτών γηπέδων 

ΔΟΠΑΠ 

Μηδενισμός 

 Κ.Α. 

Σύνολο 

(Β.1.) 
 - 28.233,01 €    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ         ( Α + Β1) 

41.362,82 € 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 923,54 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

42.286,36 € 

 

 Β.2. Ενίσχυση πιστώσεων ή δημιουργία νέων κωδικών με μεταφορά ποσού από το 

αποθεματικό των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων 

 

o Ο Κ.Α. 00-6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

ενισχύεται κατά 2.800,00 € ώστε να πληρωθούν τα τηλεφωνικά τέλη 2018. 

o Ο Κ.Α. 00-6311 «Φόροι τόκων» ενισχύεται κατά 200,00 € ώστε να πληρωθούν οι φόροι 

τόκων για το έτος 2018. 
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o Ο Κ.Α. 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» ενισχύεται κατά 2.700,00 €,  ώστε να εκτελεστούν οι 

Δικαστικές Αποφάσεις  για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6211.001 «Κατανάλωση ρεύματος 2018» ενισχύεται κατά 2.242,71 € ώστε να 

πληρωθεί η δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας  για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6212 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας» ενισχύεται 

κατά 452,16 € ώστε να πληρωθεί η δαπάνη  Φυσικού Αερίου  για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6261.005 «Συντήρηση και επισκευή του Ιατρείου κλειστού Γηπέδου 

Μπάσκετ “Α. Τρίτσης” Δημοτικής Ενότητας Χολαργού» (Δημιουργία νέου Κ.Α.)  

ενισχύεται κατά 7.440,00 € € ώστε να πληρωθεί η δαπάνη για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6471.001  «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ενισχύεται κατά 7.440,00 € 

ώστε να πληρωθούν Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ενισχύεται κατά 1.800,00 € ώστε 

να πληρωθούν Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-6662.002 «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ» 

ενισχύεται κατά 14.000,00 € ώστε να πληρωθεί η δαπάνη  υλικών συντήρησης και 

επισκευής των εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-7134 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά» ενισχύεται κατά 1.500,00 € ώστε να πληρωθεί η δαπάνη  για το έτος 2018. 

o Ο Κ.Α. 15-7135.003 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» ενισχύεται κατά 1.086,42 € ώστε 

να πληρωθεί η δαπάνη  προμήθειας λοιπού εξοπλισμού  για το έτος 2018. 
 

Κ.Α. ΤΡΕΧΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

00-6222  

 

7.506,19 € 

 

2.800,00 € 

 

10.306,19 € 

Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 

 

Ενίσχυση Κ.Α. 

00-6311  300,00 € 200,00 € 500,00 € Φόροι τόκων Ενίσχυση Κ.Α. 

 

 

00-6492 

 

 

2.000,00 € 

 

 

2.700,00 € 

 

 

4.700,00 € 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών 

πράξεων 

 

 

Ενίσχυση Κ.Α. 

15-

6211.001 

 

26.345,00 € 

 

2.242,71 € 

 

28.587,71 € 

Κατανάλωση 

ρεύματος 2018 

Ενίσχυση Κ.Α. 

 

15-6212 

 

4.000,00 € 

 

452,16 € 

 

4.452,16 € 

Φωταέριο και φυσικό 

αέριο παραγωγικής 

διαδικασίας 

Ενίσχυση Κ.Α. 

 

15-

6261.005 

 

 

0,00 € 

 

 

7.440,00 € 

 

 

7.440,00 € 

Συντήρηση και 

επισκευή του Ιατρείου 

κλειστού Γηπέδου 

Μπάσκετ Α. Τρίτσης 

Δημοτικής Ενότητας 

Χολαργού 

 

Δημιουργία 

Νέου Κ.Α. 
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15-

6471.001 

 

12.043,97 € 

 

7.440,00 € 

 

19.483,97 € 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

 

Ενίσχυση Κ.Α. 

 

15-6472 

 

14.000,00 € 

 

1.800,00 € 

 

15.800,00 € 

Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Ενίσχυση Κ.Α. 

 

15-

6662.002 

 

8.200,00 € 

 

14.000,00 € 

 

22.200,00 € 

Υλικά συντήρησης και 

επισκευής 

εγκαταστάσεων 

ΔΟΠΑΠ 

 

Ενίσχυση Κ.Α. 

 

15-7134   

 

7.000,00 € 

 

1.500,00 € 

 

8.500,00 € 

Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και 

λογισμικά 

 

Ενίσχυση Κ.Α. 

15-

7135.003 

500,00 € 1.086,42 € 1.586,42 € Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού 

Ενίσχυση Κ.Α. 

Σύνολο 

(Β.2.) 

 41.661,29 €    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42.286,36 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

(Β2) 

41.661,29 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 625,07 € 

 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και δύο (2) κατά (κ. κ. Γκλεζάκος και Βαραδίνης) 

την Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω 

εισήγηση. 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 82/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Σταματία Ζούλια 

Δημήτριος Οικονόμου Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Κυριακή Κουμπούρου 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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