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  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:87-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της  17ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την  15-9-
2016

ΘΕΜΑ   6  ο    : Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αθλητικού υλικού.

Στα Σπάτα, και  στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
σήμερα την  15η του  μηνός  Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 18.30,  ήλθε  σε  17η  τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 939/10-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου,  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  από  τα  μέλη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.
3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν
παρόντες οι 8, ήτοι:
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ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΑΠΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ )
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Ο  Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις”, κήρυξε
την  έναρξη  της  συνεδριάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, στην  οποία  παρίσταται  και  η
γραμματέας Λαβδού Κων.να, υπάλληλος του Α.Ο, κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων με βαθμό Ε, για την
τήρηση των πρακτικών και εισηγούμενος το έκτο ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
τα ακόλουθα:

Ο Αθλητικός Οργανισμός, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα αθλητικά του προγράμματα θα πρέπει να
προβεί στην προμήθεια αθλητικού υλικού.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό 825,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% και με
Φ.Π.Α 1.023,00€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει  προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Α.Ο
έτους 2016 με Κ.Α 15-7135.002 ποσού  10.000,00 ευρώ.
Επιπλέον θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,

σύμφωνα  με  τις  οποίες,  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  επιτρέπεται  όταν  η

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων

(20.000,00 €) ευρώ,
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 Τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-

2016) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες, για την

απευθείας ανάθεση απαιτείται  απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμ-

βουλίου,

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22

του Ν. 3536/2007.

 Τον προϋπολογισμό του Α.Ο έτους 2016 στον Κ.Α. 15-7135.002 με τίτλο “ Προμήθεια Αθλητικού

Υλικού ” , όπου υπάρχει εγγεγραμμένη αρχική πίστωση ύψους 10.000,00 €, 

 Την υπ. Αριθ. 946/22-8-2016  Τεχνική περιγραφή, συνολικής δαπάνης 1.023,00 €, 

 Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 16REQ005087529,

 Την προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α Β 32-2016  ύψους 1.023,00

Παρακαλούμε λοιπόν σύμφωνα µε τις δ/ξεις του  άρθρου 72 παρ. δ και παρ. ε του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης  -  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  τις
διατάξεις του Ν 4412/2016, να :
 Εγκρίνετε  τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  1.023,00  ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  15-7135.002,   του
προϋπολογισμού του έτους 2016 για την εκτέλεση της  “ Προμήθεια Αθλητικού Υλικού ” , σύμφωνα με τη
συνημμένη Π.Α.Υ με αριθμό Β 32/2016

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τα ανωτέρω κι  έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν
ομόφωνα:

Διαθέτουν  πίστωση  ποσού  πίστωσης  ποσού  1.023,00  ευρώ  σε  βάρος  του  Κ.Α.15-
7135.002,  του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την εκτέλεση της προμήθειας αθλητικού
υλικού , σύμφωνα με τη συνημμένη Π.Α.Υ με αριθμό Β 36/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  87-2016. 

Αφού  συζητήθηκαν  όλα  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  καθώς  και  τα  εγκεκριμένα  εκτός
ημερησίας, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                      ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
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