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ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :

α. Του /Ν3148/55 (ΦΕΚ 50Α/2-3-1955) «Περί ιδρύσεως της Ε.Ο.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
130/2000 (ΦΕΚ 113Α/6-4-2000).
β. Του Ν.Δ 496/1974 “Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.”.
γ. Των άρθρων 21 και 22Α του νόμου 2362/95 « Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» ( ΦΕΚ 247/Δ/27-11-1995 ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν3871/2010 « 
Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Δ/17-6-2010 ).
δ. Το Π.Δ.113/2010 «Περί ανάληψης υποχρέωσης από τους Διατάκτες»(Α 194).
ε. Του Ν3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 ) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες 
διατάξεις» .
στ. Του Ν4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/201 ) Δεύτερο Κεφάλαιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015».

2. Την  απόφαση  που έλαβε η Ολομέλεια της ΕΟΕ στην 1η/11-2-2013 συνεδρίασή της κατά την οποία συγκροτείται σε σώμα 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη με θητεία που αρχίζει από 11-2-2013 και λήγει μετά τέσσερα(4) χρόνια.

3.           Την με αριθ.πρωτ.5568/21.2.14 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2014 του φορέα Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή» (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Γ – ΠΑ7).

4.           Την με ΑΔΑ: 7Μ83465ΦΘ3-ΙΞΤ απόφαση του Υπουργού  Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση 
Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015 του φορέα Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».

5             Την απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια της ΕΟΕ στην 27η/1.12.15 συνεδρίασή της με θέμα «Επιχορήγηση ομοσπονδιών για 
ολυμπιακή προετοιμασία».

6.            Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΩΦΔ1469ΗΦΦ-Ρ3Ν της συγκεκριμένης δαπάνης.
7.            Το γεγονός ότι , το ποσό της δεσμευόμενης , με την παρούσα , πίστωσης είναι εντός της αντίστοιχης πίστωσης

        του εγκριθέντος Προϋπολογισμού έτους 2015 από την εποπτεύουσα αρχή.

Αποφασίζουμε

               Εγκρίνουμε και οριστικοποιούμε δαπάνη ύψους 3.000,00 €  σε πίστωση Κ.Α.Ε. 2529 Προϋπολογισμού Εξόδων της
               ΕΟΕ οικονομικού έτους  2015, δικαιούχου  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ» ΑΦΜ: 090183423, για 

επιχορήγηση στην Ε.Ο.ΤΡΙ. για αντιμετώπιση δαπανών Ολυμπιακής προετοιμασίας έτους 2015.
    Με εντολή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ
Τμήμα Λογιστηρίου  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                           
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) είναι 
εντός του διαθέσιμου ποσοστού του Κ.Α.Ε. 2529 πίστωσης. Καταχωρήθηκε με 
α/α 493/15 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: Διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα
Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (238.151,26 €) .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΖΡΕΜΗΣ

Κοινοποίηση : 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΑΔΑ: ΩΛΡΠ469ΗΦΦ-Ρ9Θ
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