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  ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης ποσού συνεχιζόμενων συμβάσεων ΠΠΙΕΔ»                                          
 
                         
              Σήμερα στις 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν δέκα από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Όλγα Γραικούση, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η-Υ, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          

5. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ         

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

10. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
Θέμα 9ο 

 
        Η  κα Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε 
τα μέλη του Δ.Σ. ότι η ψήφιση των πιστώσεων που αφορούν σε συμβάσεις του 
Π.Π.Ι.Ε.Δ. που συνάφθηκαν το έτος 2017 και συνεχίζονται και στο έτος 2018, μέχρι 
την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, πρέπει να πραγματοποιηθεί και για το τρέχον 
έτος. Οι εν λόγω συμβάσεις είναι οι εξής: 
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 Κ.Α. 10.6262.001 «Συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων», αρχικής πίστωσης 

3.000,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 16/05/2017 ποσού 2.938,01 €, 
εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 1.717,40 € ενώ υπολείπονται 
προς χρήση ακόμη 1.220,61 € έως τις 15/05/2018 (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 
28/2017 & 22/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 10.6262.002 «Συντήρηση ανελκυστήρων», αρχικής πίστωσης 2.000,00 €, 
με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 19/04/2017 και ποσού 1.428,00 €, εκ των 
οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 221,34 € ενώ υπολείπονται προς χρήση 
ακόμη 1.206,66 € έως τις 18/04/2018 (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 27/2017 & 21/2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 10.6262.007 «Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και αντλιών», 
αρχικής πίστωσης 3.000,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 06/06/2017 
και ποσού 2.420,64 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 718,58 € 
ενώ υπολείπονται προς χρήση ακόμη 1.702,06 € έως τις 05/06/2018 (σχετική 
υπ’ αριθ. ΑΔΣ 35/2017 & 5/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. 
Προέδρου). 

 Κ.Α. 10.6262.003 «Συντήρηση πυρασφάλειας», αρχικής πίστωσης 2.000,00 €, 
με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 01/06/2017 και ποσού 1.554,12 €, εκ των 
οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 1.133,36 € ενώ υπολείπονται προς χρήση 
ακόμη 420,76 € έως τις 31/05/2018 (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 34/2017 & 26/2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 00.6131.001 «Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας» 
αρχικής πίστωσης 600,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 18/10/2017 και 
ποσού 427,80 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 213,90 € ενώ 
υπολείπονται προς χρήση ακόμη 213,90 € έως τις 17/10/2018 (σχετική υπ’ αριθ. 
ΑΔΣ 73/2017 & 55/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 00.6117.001 «Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών» αρχικής 
πίστωσης 3.500,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 15/11/2017 και ποσού 
2.200,00 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 560,00 € ενώ 
υπολείπονται προς χρήση ακόμη 1.640,00 € έως τις 15/06/2018 (σχετική υπ’ 
αριθ. ΑΔΣ 55/2017 & 40/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. 
Προέδρου). 

 
             Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Δ.Σ. του ιδρύματος. Στη συνέχεια η κα Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του 
Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κας Αντιπροέδρου και όλα τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη του 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ψήφιση πιστώσεων που αφορούν σε συμβάσεις του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που 
συνάφθηκαν το έτος 2017 και οι οποίες συνεχίζονται και στο έτος 2018 και είναι οι 
εξής: 
 Κ.Α. 10.6262.001 «Συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων», αρχικής πίστωσης 

3.000,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 16/05/2017  ποσού 2.938,01 €, 
εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 1.717,40 € ενώ υπολείπονται 
προς χρήση ακόμη 1.220,61 € έως τις 15/05/2018. (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 
28/2017 & 22/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 10.6262.002 «Συντήρηση ανελκυστήρων», αρχικής πίστωσης 2.000,00 €, 
με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 19/04/2017 και ποσού 1.428,00 €, εκ των 
οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 221,34 € ενώ υπολείπονται προς χρήση 
ακόμη 1.206,66 € έως τις 18/04/2018 (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 27/2017 & 21/2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 
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 Κ.Α. 10.6262.007 «Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και αντλιών», 

αρχικής πίστωσης 3.000,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 06/06/2017 
και ποσού 2.420,64 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 718,58 € 
ενώ υπολείπονται προς χρήση ακόμη 1.702,06 € έως τις 05/06/2018 (σχετική 
υπ’ αριθ. ΑΔΣ 35/2017 & 5/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. 
Προέδρου). 

 Κ.Α. 10.6262.003 «Συντήρηση πυρασφάλειας», αρχικής πίστωσης 2.000,00 €, 
με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 01/06/2017 και ποσού 1.554,12 €, εκ των 
οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 1.133,36 € ενώ υπολείπονται προς χρήση 
ακόμη 420,76 € έως τις 31/05/2018 (σχετική υπ’ αριθ. ΑΔΣ 34/2017 & 26/2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 00.6131.001 «Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας» 
αρχικής πίστωσης 600,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 18/10/2017 και 
ποσού 427,80 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 213,90 € ενώ 
υπολείπονται προς χρήση ακόμη 213,90 € έως τις 17/10/2018 (σχετική υπ’ αριθ. 
ΑΔΣ 73/2017 & 55/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. Προέδρου). 

 Κ.Α. 00.6117.001 «Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών» αρχικής 
πίστωσης 3.500,00 €, με ημερομηνία σύναψης σύμβασης 15/11/2017 και ποσού 
2.200,00 €, εκ των οποίων το 2017 χρησιμοποιήθηκαν τα 560,00 € ενώ 
υπολείπονται προς χρήση ακόμη 1.640,00 € έως τις 15/06/2018 (σχετική υπ’ 
αριθ. ΑΔΣ 55/2017 & 40/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του κ. 
Προέδρου). 

 
 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2018 

    
 
         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
          ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 


