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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 33/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και διάθεσης της σχετικής
πιστώσεως πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α.»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 15:00,
συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μετά την από 21/09/2020 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 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5.

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπ’ όψιν των μελών το εισηγητικό με αρ. Πρωτ. 701/2020 για το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
“Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα που
αφορά στην έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας Υπηρεσιών
του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις
ισχύουσες διατάξεις της παρ 1 άρθρου 203 του ν.4555/19-07-2018, σύμφωνα με τις οποίες :
1. “Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».’’
α) Στην έγκριση διενέργειας δαπανών

πραγματοποίησης διαφόρων προμηθειών και εργασιών

για τις ανάγκες

λειτουργίας Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν.3852/2010 σε
συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ 2 άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016, σύμφωνα με τις οποίες :
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΄΄……………………………………………………………………………………………………………………………..
β) Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.’’
γ) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και στην έγκριση δαπάνης , ανάληψης υποχρέωσης έτους 2020 και διάθεσης των
παρακάτω πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 & 68 παρ. 1 και
2 του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/05-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/05-08-2016), ως εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Του N. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄).
δ) Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄).
ε) Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες».
στ) Το με αριθ. πρωτ. 40031/15-12-2016, έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους Δήμους και στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.
ζ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ), σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » στους Δήμους και στα
Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.
2. Την υπ’ αριθ. 26/06-12-2019 (Α.Δ.Α: 7ΧΛ746ΜΟΞ9-ΞΙΡ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης
προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2020.
3. Την υπ’ αριθ. 136536/34409/31-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του
προϋπολογισμού και 10769/2694/04-02-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης
προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2020.
4. Η αρμοδιότητα ανάληψης υποχρέωσης, διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης ανήκει κατά κανόνα στο
Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν. 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο
Πρόεδρο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν.3463/2006).
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016 για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης εκδίδεται από
εξουσιοδοτημένο όργανο σχετικά απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, για την έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης
υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2020:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να
ενταχθούν σε μία των ανωτέρων τάξεων. (Προμήθεια usb
sticks ψηφιακών υπογραφών).

των

κάτωθι

Κ.Α.και ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ
ΕΥΡΩ

10.6699.0002

2.046,00

Λοιπές προμήθειες
καταναλωτικών αγαθών
μη δυνάμεναι να
ενταχθούν σε μία των
ανωτέρων τάξεων.
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Ύστερα από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
- Τις προαναφερόμενες διατάξεις,
- Την με αρ. πρωτ. 701/2020 εισήγηση
- Την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Και εγκρίνει την διενέργειας/πραγματοποίησης των κάτωθι υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας
Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2020 ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να
ενταχθούν σε μία των ανωτέρων τάξεων. (Προμήθεια usb
sticks ψηφιακών υπογραφών).

Κ.Α.και ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ
ΕΥΡΩ

10.6699.0002

2.046,00

Λοιπές προμήθειες
καταναλωτικών αγαθών
μη δυνάμεναι να
ενταχθούν σε μία των
ανωτέρων τάξεων.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

