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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Θέµα: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την
επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση
Κυριαζόπουλου

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού,
εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες
τις δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε συνδυασµό (και µε την
επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06.
2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/06,
3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού
4. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι
για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο
όργανο του φορέα
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
8. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες,
9. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι
για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο
όργανο του φορέα
10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
11. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
12. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας
13. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο
3218/25-01-2018,
14. Την υπ’ αριθ. 249/2018 (Α∆Α: 6∆6ΠΩ93-ΩΘΤ) Α∆Σ µε θέµα “2η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2018”, µε την οποία προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για την ∆απάνη εκτύπωσης – έκδοσης βιβλίου µε τίτλο
“∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του Συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου
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15. Την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού κα Αναστασία Στασινοπούλου,
16. την υπ’ αριθµ. 372/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
(αναγκαιότητα) της ανάθεσης
17. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 18REQ003296334
18. Την υπ’ αριθµ. 20/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού
19. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω προµήθεια,
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6%) και τον
τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) σε βάρος του κωδικού εξόδων Κ.Α.
15.6615.0002 µε την ονοµασία “∆απάνη εκτύπωσης – έκδοσης βιβλίου µε τίτλο ‘∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία
Αττικής‘ του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου” του προϋπολογισµού ο.ε 2018
2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 20/2018 Τεχνικής Περιγραφής, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Μελέτη για την επανεκτύπωση του
βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου”, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης.

Συνηµµένα
Η υπ΄αριθµ. 20/2018 Τεχνική Περιγραφή
Εσωτ. ∆ιανοµή
1.Γρ. κ. ∆ηµάρχου
2.∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3.Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού
& Κοινωνικών ∆οµών
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