
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:…… 63/09-08-2016……
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: …3793/09-08-2016....
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αγ. Τριάδος 39
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2460800
          210 2477900
E-mail: npdd  .  11@  gmail  .  com  

ΑΠΟΦΑΣΗ

από  την   Τακτική  Συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ΅Δημοτική  Φροντίδα 
Αχαρνών΅, με:
Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 10 ΏΡΑ: ….....13:00 π.μ.…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2016 ΗΜΕΡΑ: …..Τρίτη…...

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 8 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος 
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης 
     Παλιούρας Αντώνιος 

   Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία 
   Ζητούνης Ηλίας 
   Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Απών)
   Κατάρας Αναστάσιος (Απών)
   Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα)
   Μπομπόνη Διονυσία 
   Κούτας Κωνσταντίνος (Απών)
   Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
   Κρητικός Ευστράτιος (Απών)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ψήφιση πίστωσης ποσού για αγορά λοιπού εξοπλισμού»

Ο  Πρόεδρος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  “Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών”,  εισηγείται  το  12ο τακτικό  θέμα  της 

ημερήσιας  διάταξης,  σχετικά  με  τη  ψήφιση πίστωσης  ποσού για  αγορά λοιπού εξοπλισμού  για  τις 
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ανάγκες  των  δομών  του  Νομικού  Προσώπου,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  1.000,00  € 

συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος  Φ.Π.Α. και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

1. τις διατάξεις των άρθρων 240 και 236 του Ν.3463/2006.

2. τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 209, του Ν.3463/2006.

3. τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της με υπ΄αρίθμ. 11398/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995.

5. την υπ΄αρίθμ. 200/19-09-2014 σχετικά με τον ορισμό μελών και την συγκρότηση σε Σώμα του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου,  Δημοτικής  Φροντίδας 

Αχαρνών,  της  υπ.  αρίθμ.  απόφασης  243/16-10-2014  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 

Αχαρνών σχετικά με τη Συμπλήρωση αυτής, & της υπ. αρίθμ. 333/23-12-2014 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών σχετικά με ορισμού νέου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΗ.Φ.Α.  &  της  υπ.  αρίθμ.  απόφασης165/18-05-2015  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου 

Αχαρνών σχετικά με τη Συμπλήρωση αυτής.

6. Το  υπ΄αρίθμ.  πρωτοκόλλου  3776-09/08/2016   Α-158  που  αφορά  τη  πρόταση  ανάληψης 

υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅.

7.  Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου 

ισχύοντος  Φ.Π.Α.  και  θα  αντληθεί  από  τον  Κ.Α.Ε.  15-7135.000  “Λοιπός  εξοπλισμός”  του 

εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2016  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ΅Δημοτική 

Φροντίδα Αχαρνών΅,  προκειμένου να πληρωθεί  η δαπάνη που αφορά την ψήφιση πίστωσης 

ποσού για αγορά λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την παραλαβή του τιμολογίου και με την έκδοση αντίστοιχων 

χρηματικών ενταλμάτων, κατόπιν ελέγχου. 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου την  όποια έκρινε  ορθή και  νόμιμη,  μετά από 

διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

α      ποφασίζει       ο      μόφωνα  
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Α) Την ψήφιση πίστωσης ποσού για αγορά λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του Νομικού 

Προσώπου,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  1.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  ισχύοντος 

Φ.Π.Α. 

Β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε. 15-7135.000 “Λοιπός εξοπλισμός” του 

εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2016 του  Ν.Π.Δ.Δ.  “Δημοτική  Φροντίδα 

Αχαρνών”.

Γ)  Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  με  την  παραλαβή  του  τιμολογίου  και  με  την  έκδοση 

αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων, κατόπιν ελέγχου.

Δ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Δασκαλάκης Γεώργιος
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