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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους
2015 και διάθεση σχετικής πίστωσης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 94/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8241/27-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

17ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

17ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7504/21-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς
Γραφείου Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: «Έγκριση   εκδηλώσεων για τον εορτασμό  της Πρωτομαγιάς   2015
και διάθεση σχετικής πίστωσης».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  βάσει
του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν 3463/06, όπως:

Α) Εγκρίνετε τη διενέργεια των παρακάτω εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς 2015:

 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των μουσικών εκδηλώσεων για το τριήμερο
Πέμπτη 30 Απριλίου μέχρι και Σάββατο 2 Μαΐου 2015 ,ποσού 7.100,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και του κόστους φύλαξης μηχανημάτων).

 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου
3 ωρών και ποσού 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου
3 ωρών και ποσού 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου 3
ωρών και ποσού 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Θεατρική παράσταση για παιδιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 1 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου 1ας ώρας και ποσού
600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά με εργαστήρι ζωγραφικής  και κατασκευή
παιχνιδιών από  τους προσκόπους στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο , την
Παρασκευή 1 Μαΐου, με κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ποσού
420,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά, Face Painting, την Παρασκευή 1 Μαΐου
2015 στο στρατιωτικό εργοστάσιο από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

 Εκτύπωση αφισών σε μικρές και μεγάλες διαστάσεις , κατασκευής πανό και
αεροπανό ,ποσού 3.788,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Φωτογραφική κάλυψη και video με υλικό από όλες τις εκδηλώσεις και ποσού
530,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Τοποθέτηση και εξυπηρέτηση συστημάτων υγιεινής (20 χημικές τουαλέτες)
και ποσού 950,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Δαπάνη για Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι.) για τα
καλλιτεχνικά σχήματα που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και ποσού 975,01
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Να σημειωθεί ότι 1)στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά στο στρατιωτικό
εργοστάσιο, που θα γίνει από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν είναι προσφορά της Galerie de Beaute Ντόλας Ν.
Φιλαδέλφειας.

2)οι μακέτες στις γραφιστικές εργασίες είναι δωρεάν από την ομάδα
πολιτισμού και 3)στο πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων θα
συμμετάσχουν δωρεάν τρία τοπικά συγκροτήματα: α. Οι Αλkάν με ρεπερτόριο
από έντεχνη-ροκ μουσική, οι οποίοι θα παίξουν την Πέμπτη 30 Απριλίου στις
20.30 πριν τη συναυλία των Χαίνηδων β. Οι Μουσικές Ελευθερίες με
ρεπερτόριο από έντεχνη-λαϊκή και ροκ μουσική, οι οποίοι θα παίξουν την
Παρασκευή 1 Μαΐου στις 20.30 πριν τη συναυλία της Μάρθας Φριντζήλα και
Kubara Project και γ. Οι MUZAK με ρεπερτόριο από ελληνική–ξένη ροκ
μουσική, οι οποίοι θα παίξουν το Σάββατο 2 Μαΐου στις 20.30 πριν τη
συναυλία των Encardia.

Β) Διαθέσετε τη σχετική πίστωση των 26.763,41 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
15.6443.001 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 αρχικής πίστωσης 35.000,00
ευρώ με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (Δαπάνες εορτασμού
Πρωτομαγιάς)» ,για τη διενέργεια των ανωτέρω εκδηλώσεων. (Π.Α.Υ. 148/2015).

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .
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Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια των κατωτέρω εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς έτους 2015:

 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των μουσικών εκδηλώσεων για το τριήμερο
Πέμπτη 30 Απριλίου μέχρι και Σάββατο 2 Μαΐου 2015 ,ποσού 7.100,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και του κόστους φύλαξης μηχανημάτων).

 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου
3 ωρών και ποσού 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου
3 ωρών και ποσού 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Συναυλία με έντεχνη-λαϊκή ελληνική μουσική. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου 3
ωρών και ποσού 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Θεατρική παράσταση για παιδιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 1 Μαΐου 2015 και θα είναι διάρκειας περίπου 1ας ώρας και ποσού
600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά με εργαστήρι ζωγραφικής  και κατασκευή
παιχνιδιών από  τους προσκόπους στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο , την
Παρασκευή 1 Μαΐου, με κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ποσού
420,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά, Face Painting, την Παρασκευή 1 Μαΐου
2015 στο στρατιωτικό εργοστάσιο από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

 Εκτύπωση αφισών σε μικρές και μεγάλες διαστάσεις , κατασκευής πανό και
αεροπανό ,ποσού 3.788,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Φωτογραφική κάλυψη και video με υλικό από όλες τις εκδηλώσεις και ποσού
530,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Τοποθέτηση και εξυπηρέτηση συστημάτων υγιεινής (20 χημικές τουαλέτες)
και ποσού 950,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Δαπάνη για Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι.) για τα
καλλιτεχνικά σχήματα που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και ποσού 975,01
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι 1) στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά στο στρατιωτικό
εργοστάσιο, που θα γίνει από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν είναι προσφορά της Galerie de Beaute Ντόλας Ν.
Φιλαδέλφειας.

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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2) οι μακέτες στις γραφιστικές εργασίες είναι δωρεάν από την ομάδα
πολιτισμού και 3) στο πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων θα
συμμετάσχουν δωρεάν τρία τοπικά συγκροτήματα: α. Οι «Αλkάν» με
ρεπερτόριο από έντεχνη-ροκ μουσική, οι οποίοι θα παίξουν την Πέμπτη 30
Απριλίου στις 20.30 πριν τη συναυλία των Χαΐνηδων β. Οι «Μουσικές
Ελευθερίες» με ρεπερτόριο από έντεχνη-λαϊκή και ροκ μουσική, οι οποίοι θα
παίξουν την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 20.30 πριν τη συναυλία της Μάρθας
Φριντζήλα και Kubara Project και γ. Οι «MUZAK» με ρεπερτόριο από
ελληνική–ξένη ροκ μουσική, οι οποίοι θα παίξουν το Σάββατο 2 Μαΐου στις
20.30 πριν τη συναυλία των Encardia.

Β) Διαθέτει τη σχετική πίστωση ποσού 26.763,41 € σε βάρος του Κ.Α.
15.6443.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015,
αρχικής πίστωσης 35.000,00 ευρώ, με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά
θεάματα (Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)» για την κάλυψη της δαπάνης
διενέργειας των ανωτέρω εκδηλώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Συνημμένα: Τεχνικές Εκθέσεις-Περιγραφές Εργασιών

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7493/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:79/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2015
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 420,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα με εργαστήρι ζωγραφικής και
κατασκευής παιχνιδιών για παιδιά για τον εορτασμό της

Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 420,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7494/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:78/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 6.200,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διοργάνωση Μουσικής έντεχνης-λαϊκής βραδιάς στο πλαίσιο

εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7495/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:77/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 530,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κάλυψη των εκδηλώσεων με φωτογραφίες και video για τη

διενέργεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 530,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.:7496/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:76/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 3.100,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διοργάνωση Μουσικής  έντεχνης-λαϊκής βραδιάς στο πλαίσιο

εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7497/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:73/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 950,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τοποθέτηση 20 χημικών τουαλετών για τρεις ημέρες για τη

διενέργεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως

προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7498/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:72/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ  2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 600,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διεξαγωγή Θεατρικής Παράστασης για παιδιά στα πλαίσια

εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7499/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:71/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 3.788,40
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γραφιστικές εργασίες και εκτυπώσεις για τον εορτασμό της

Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 3.788,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7501/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:70/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:
Ευρώ : 3.100,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διοργάνωση Μουσικής έντεχνης-λαϊκής βραδιάς στo πλαίσιο

εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη
Τηλ. :2132049012

Νέα Φιλαδέλφεια,

Αρ. Πρωτ.: 7500/21-4-2015
Αρ. Μελέτη:69/2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
Ευρώ :7.100,00
Κ.Α : 15.6443.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φωτισμός και ήχος για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2015

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η
προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Πρωτομαγιά 2015» από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 μέχρι και
το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 εκ μέρους του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη
αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες – προμήθειες προϋπολογίζεται
να ανέλθει στα 7.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.6443.001 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού 35.000 ευρώ
και με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα
(Δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)».

Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06, όσον
αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού  που μπορούν να
διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και
της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06.
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3. Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως
προστέθηκαν με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά
τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5. Την αρ. 2/45564/0026/31-7-2001  (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) €.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν.
3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.

7. Την αρ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την
απ΄ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) €.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ειρήνη Δημητριάδη

ΑΔΑ: ΒΜΠΛΩΗΓ-8ΨΤ
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