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Α Π Ο Σ Π Α  Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 9 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης

    Στη Βουλιαγμένη σήμερα 15 Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30
π.μ.  στο  κτήριο   της  Δημοτικής  Ενότητας  Βουλιαγμένης,  Αφροδίτης  2,  Βουλιαγμένη,
κατόπιν της υπ’ αρ. Πρωτ. 647/12/10-2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου,  που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 και του άρθρου 233
του ν. 3463/2006, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή παρόντων
των μελών αυτής: 1)Παντελή Κασιδόκωστα, ως Πρόεδρο αυτής , β) Μαρία Σταματέλλου,
και γ) Λεντή Άννα, αναπληρώτρια του κ. Παναγιώτη Σκουζή.
   Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  σύμφωνα  με  τα   άρθρα  75  του
Ν. 3852/2010 και 14 του Ν.2690/99, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών ήταν όλοι
παρόντες. 
ΘΕΜΑ 7o. “Έγκριση διενέργειας προμήθειας, διάθεσης και δέσμευση πίστωσης
για  την  παροχή  υπηρεσίας  Συνδρομές  σε   εφημερίδες,  περιοδικά  και
ηλεκτρονικά μέσα. Αριθμός απόφασης 43/2015.
    O Πρόεδρος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος το  έβδομο   θέμα  της
ημερήσιας  διάταξης  θέτει  υπόψη  αυτής  το  υπ'  αριθμ.  644/12-10-2015  υπηρεσιακό
σημείωμα το οποίο αναφέρει τα εξής:
 “Παρακαλούμε, όπως εισάγετε το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής λόγω αρμοδιότητας, βάσει του άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του   Ν. 3852/2010
( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 233 του ν.3463/2006 και της
υπ’  αρ  22/7951/17-2-2011  εγκύκλιου  του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι
αρμοδιότητες  της  εκτελεστικής  επιτροπής  των  δημοτικών  ιδρυμάτων,  ασκούνται  κατ’
αντιστοιχία με τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής των δήμων, προκειμένου :
1. Να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6451.001, η 
οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2015.
2. Να εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης 300,00 € σύμφωνα με την υπ.αρ. Α-88 Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.    

       Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4281/2014, του
ΠΔ 28/80, του ν.3463/05 και της ΚΥΑ 35130/739/9-8-2010, με απευθείας ανάθεση από
τον  πρόεδρο,  καθώς  το  ποσό  του  προϋπολογισμού  για  το  2015  δεν  υπερβαίνει  τις
20.000,00  ευρώ χωρίς  ΦΠΑ,  με  τεχνικές  προδιαγραφές  που καθορίστηκαν στην  υπ΄
αριθμό 18/2015  τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων  διατάξεων,  προς  αποφυγή  της  ακυρότητας  των  σχετικών πράξεων και
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ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 24 και 25 του Ν.4270/2014 και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010.
Τέλος  θα  πρέπει  να  σας  τονίσουμε  ότι  ο  προϋπολογισμός  εσόδων  και  δαπανών
οικονομικού έτους 2015 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2014 απόφαση του Διοικητικού
μας Συμβουλίου,   εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.  507/1-12-2014  απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 82323/54129/17-2-
2015 απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την ανωτέρω εισήγηση .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του ν. 3852/2010, του άρθρου 233 του ν.

3463/2006 και την εγκύκλιο 22/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ.
7951/17-2-2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
4. Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμόν 11389/93  απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 27319/2002 KYA του Υπουργού Οικονομικών και του

Υπουργού Εσωτερικών.
7. Τις  διατάξεις  του  ΒΔ  17/05-15/06/1959  «Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 65,66,68 του Ν. 4270/2014.
10.Τις διατάξεις  του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.
11.Τις διατάξεις της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-

2013):  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,  4093/2012  και
4127/2013»  και  του  άρθρου  3  της  Οδηγία  2011/7/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

12.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν από 1/3/2015.
13.Την  αναγκαιότητα  για  την  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  για  την  παροχή

υπηρεσίας “Συνδρομές σε  εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα”.
14.Το  γεγονός  ότι  για  την  πραγματοποίηση  της  ανωτέρω  δαπάνης  υπάρχει

εξειδικευμένη,  διαθέσιμη  και  επαρκής  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  εξόδων
οικονομικού έτους 2015 του Ξενώνα και συγκεκριμένα  300,00 € που θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10-6451.001, ,που αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν  Α-88 πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης.

15.Την με αριθ.  Πρωτ. 82323/54129/17-2-2015 επικύρωση του π/υ του Ξενώνα ,
οικ. έτους 2015, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά την με
αριθ. 9/2014 απόφαση του Δ.Σ.  του Ξενώνα και την υπ’ αριθ. 507/2014 απόφαση
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  «περί
εγκρίσεως προϋπολογισμού του Ξενώνα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την   δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Συνδρομές  σε   εφημερίδες,
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
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 Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6451.001, η
οποία  έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2015 και  την δέσμευση πίστωσης
300,00 €,  βάσει  της   υπ.  αρ.  Α-  88   Πρόταση   Ανάληψης  Υποχρέωσης  και
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 18/2015   Τεχνική Έκθεση που έχει
συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία,για την εκτέλεση της  ανωτέρω προμήθειας. 

    Η  παρούσα  απόφαση  παίρνει  αύξοντα  αριθμό  43/2015   και  υπογράφεται  ως
ακολούθως:

  
                                                                                            

Ο Πρόεδρος  της Ε.Ε.                                       Τα μέλη
                                                                     Λεντή Άννα - Βασιλεία
Παντελής Κασιδόκωστας                                   Σταματέλλου Μαρία                       
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