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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του ΚΑ 00.6431.01 με τίτλο «έξοδα 
προβολής και διαφήμισης». 

Σήμερα, την 22η Ιουλίου 2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δ.Ο.Π.Α.Π., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» 

ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 696/20-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλ. σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη 

συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λουκάτος Σπυρίδων Πρόεδρος 1. Βασιλόπουλος Ανδρέας Μέλος 

2. Γαβριήλ Παναγιώτης Μέλος 2. Αραπκιλής Σάββας Μέλος 

3. Τσεμπέρης Χρήστος Μέλος 3. Κρόκου Μελίνα Μέλος 

4. Πάντζας Σπύρος Αντιπρόεδρος 4. Μπογιατζή Σοφία. Μέλος 

5. Δημητριάδη Ράνια Μέλος  

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κούτρη Χριστόδουλο. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας, ανέφερε πως: 
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Σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018, το ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, καλείται να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 
για την δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00.6431.01 με τίτλο έξοδα προβολής και διαφήμισης και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό έτους 2020. 

Η πίστωση προκειμένου να διατεθεί χρειάζεται να εξειδικευτεί προκειμένου να προσδιοριστεί ρητά. Ήτοι πίστωση 
ποσού ύψους 7.000,00 ευρώ , αφορά την διάθεση του ποσού σε ηλεκτρονικές σελίδες και εφημερίδες για τις δια-
φημιστικές και ενημερωτικές ανάγκες του Οργανισμού για το τρέχον έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις του 
similar web ζητείται να προσδιοριστεί ρητά το ποσό διάθεσης για τον κάθε ανάδοχο όπως αναφέρεται και στην με-
λέτη αναλυτικότερα. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

Την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης οποία βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισμού του νομικού προ-
σώπου προκειμένου να διατεθεί για τον σκοπό που προαναφέρεται. 

 

Σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το υπό κρίση θέμα. 

 

Αποφάσισε Ομόφωνα:  

Την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης  οποία βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισμού του νομικού 

προσώπου προκειμένου να διατεθεί για τον σκοπό που προαναφέρεται και συγκεκριμένα με τους διακριτικούς 

τίτλους, irafina 2300, rpn 1300 polismedia 1200, dimotis 1000, iselida 600, eastrunner 300, anatolikiakti 300. 

 

           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2020 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Σπύρος Λουκάτος                    Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                                                                     

Σπύρος Λουκάτος 
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