INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.16 22:42:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6Ξ2Δ46ΜΟΞ9-623

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 6/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπάνης πραγματοποίησης υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α. και εξόφληση
Χ.Ε. στην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας «Απόστολος Καραμπερόπουλος Μον/πη
ΕΠΕ»
Στα

γραφεία

του

Συνδέσμου

Δήμων

Νότιας

Αττικής

(Συ.Δ.Ν.Α.),

σήμερα

Τρίτη

16/04/2019 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 12/04/2019
πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 188/2019 για το θέμα της ημερησίας
διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης δαπάνης ποσού 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του νόμιμου Φ.Π.Α 24% καθώς και έγκρισης έκδοσης Χ.Ε στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν.3852/2010, ως κατωτέρω:
1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ”, τιμολόγιο με αριθμ.
7561/18-03-2019, συνολικού ποσού ύψους 124,00 ευρώ που αφορά σε δαπάνη
δημοσίευσης συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού έτους 2019.
Η εν λόγω δαπάνη προέκυψε σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν υπήρχε
δημοσιευμένος προϋπολογισμός και δεν μπορούσε να προηγηθεί απευθείας ανάθεση μεταξύ του
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Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ”
με έδρα ΠΕΙΡΑΙΑ, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20 , με ΑΦΜ 800631973, έτους 2019 και δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι κατά νόμον διαδικασίες του Συ.Δ.Ν.Α. για ανάθεση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τη με Κ.Α: 10.6461.0001 και τίτλο εξόδου «Έξοδα δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων» εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Συ.Δ.Ν.Α.
οικ. έτους 2019, η οποία διατίθεται με απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4555/19-07-2018.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Και εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
24%, όπως επίσης εγκρίνει και την έκδοση Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν.3852/2010, ως κατωτέρω:
1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ”, τιμολόγιο με αρ.
7561/18-03-2019, συνολικού ποσού ύψους 124,00 ευρώ που αφορά σε δαπάνη δημοσίευσης
συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού έτους 2019.
Η εν λόγω δαπάνη προέκυψε σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν υπήρχε
δημοσιευμένος προϋπολογισμός και δεν μπορούσε να προηγηθεί απευθείας ανάθεση μεταξύ του
Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ”
με έδρα ΠΕΙΡΑΙΑ, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20 , με ΑΦΜ 800631973, έτους 2019 και δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι κατά νόμον διαδικασίες του Συ.Δ.Ν.Α. για ανάθεση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τη με Κ.Α: 10.6461.0001 και τίτλο εξόδου «Έξοδα δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων» εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Συ.Δ.Ν.Α.
οικ. έτους 2019, η οποία διατίθεται με απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4555/19-07-2018.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

