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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 46/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 297/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών-
παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια 
προµηθειών και την πληρωµή λοιπών 
δαπανών του ∆ήµου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 6 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
29877/46/1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 29834/1-12-2017 και 30297/6-12-2017 
εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών, β) την αριθ. πρωτ. 30104/4-12-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού γ) τις 
αριθ. πρωτ. 29567/30-10-2017, 29838/1-12-2017 και 29913/1-12-2017 
εισηγήσεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η τελευταία σε συνδυασµό µε 
την αριθ. πρωτ. 30165/5-12-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 
∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων), δ) την αριθ. πρωτ. 29265/28-
11-2017 εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και ε)  την αριθ. πρωτ. 
29072/24-11-2017 εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Παιδείας 
και Πολιτισµού του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & 
ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε: 
 
• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016). 
• Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010 και του ν. 4013/2011 όπως 
αυτές ισχύουν σήµερα. 
 
παρακαλούµε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης 
πίστωσης ποσού 1.302,00 € (ΠΑΥ: 485/17) για τον Κ.Α. 02.00.6451.001 µε  
τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 
-Ετήσια συνδροµή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» CPV: 79412000-5 
 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
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Β) 
 
Θέµα: Έκδοση Ανάληψης Υποχρέωσης και Ψήφιση πίστωσης για την  : 
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σχετικά µε τη λειτουργική 
αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. 
Χαλκηδόνας» 
 
  Παρακαλούµε όπως σε επόµενη συνεδρίαση προχωρήσετε έκδοση 

ανάληψης υποχρέωσης και σε ψήφιση πίστωσης ποσού 2.700,00 € ((ΠΑΥ: 

489/17) στον Κ.Α.Ε. 02.35.6142.001 µε τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συµβούλου σχετικά µε τη λειτουργική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων του 

∆ήµου», προκειµένου να προχωρήσουµε στην εκτέλεση της µελέτης µε τιτλο: 

“Λειτουργική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-

Ν. Χαλκηδόνας, µε προµήθειες υλικών και φυτοτεχνικές , αρδευτικές και άλλες 

σχετικές εργασίες» ,καθώς και σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της. 

  

Συνηµ.: Η υπ. Άρίθµ 179/2017 τεχνική έκθεση 

 
 
Γ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Π.Α.Υ. 418/17 & ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ 

Ε.Α.Υ. & ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
 

Παρακαλούµε για: 

1. Την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 418/17 Π.Α.Υ. λόγω αλλαγής του 

προϋπολογισµού και του τρόπου διεξαγωγής της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» (Α.Μ. 138/17). 

2. Την έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης 

πίστωσης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016), του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

4013/2011 όπως αυτές ισχύουν σήµερα) για τον παρακάτω Κ.Α. 

προκειµένου να µπορέσει να γίνει η προµήθεια των υλικών που 

απαιτούνται για την ηλεκτρολογική συντήρηση των κτιρίων του ∆ήµου, 

των κοινόχρηστων χώρων ηλεκτροφωτισµού καθώς και τον 

χριστουγεννιάτικο στολισµό της πόλης 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
24% 

CPV 

1 02.20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού και ειδών 
ηλεκτροφωτισµού 

24.794,98 31681410-0 

ΠΑΥ: 488/17 
Συν.: Α.Μ. 138/17  
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∆) 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης. 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 

και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 

2017, για την παρακάτω εργασία µε στοιχεία: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPV 

1 
 
 

Ανανέωση 
πιστοποιητικών, 
διαπιστευµένων 
από το Υ.ΕΣ., 
παιδικών χαρών 

02.30.6117.020 
 
 

600,00 
€ 
 
 

- 79132000-
8 

 

Αριθµός ΠΑΥ 480/17 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί 

µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 
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Με την εν λόγω υπηρεσία πρόκειται να ανανεωθούν τα πιστοποιητικά 

ελέγχου τεσσάρων παιδικών χαρών, οι οποίες είναι διαπιστευµένες από το 

ΥΠΕΣ. 

 
 
Ε) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 
και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2017, για την παρακάτω υπηρεσία µε στοιχεία: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση 
UPS 

02.30.6262.059 5.000,00 
€ (µε 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 
2017 και 

5.000,00 
€ (µε 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 
2018 

177/2017 50324100-3 

ΠΑΥ: 481/17 

Προς ενηµέρωση της επιτροπής σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
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δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα υλοποιηθεί εντός των ετών 2017 και 2018 και 
συγκεκριµένα θα έχει ισχύ έως 31-12-2018. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 10.000,00€ µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.30.6262.059 µε τίτλο «Συντήρηση UPS» κατά 5.000 € για το οικονοµικό 
έτος 2017 και κατά 5.000 € για το οικονοµικό έτος 2018. 

 

Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
κ.λ.π.). 

 
 
ΣΤ) 
 
Ι) 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της  πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 466/2017 

συνολικού ποσού 24.800,00 €. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις  

α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 247Α).   

β. Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

γ. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α).  

δ. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α) όπως ισχύει και του Β.∆. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής 

διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 

2. Την µε αριθ. πρωτ. 19664/20-04-11, αρ. 30 εγκύκλιο των ΥΠ. ΕΣ. & 

ΟΙΚ/ΚΩΝ (ΓΛΚ) σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 113/2010 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους ∆ήµους 

και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 

 

3. Την υπ' αριθ. 466/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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4. Το ΑΠ 29912/2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το 

οποίο αιτείται η ανάκληση της Π.Α.Υ. 466/2017. 

  Παρακαλούµε όπως προβείτε στην ακόλουθη ανάκληση : 

A) Aνάκληση της υπ. αριθµ 466/2017 πρότασης ανάληψης 

υποχρέωσης στον κάτωθι Κ.Α.: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ  € Π.Α.Υ. 

1 

Συµβουλευτική στήριξη για την υποβολή φακέλου πρότασης: 

"Ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου 

στη ∆.Ε. Ν.Χαλκηδόνας" 

30.6142.005 
24.800,00 466/2017 

 ΣΥΝΟΛΟ  
24.800,00  

 

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να εγκρίνει την 

ανάκληση ποσού στον ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 

2017 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010. 

 
 
ΙΙ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 
και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2017, για την παρακάτω υπηρεσία µε στοιχεία: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 
«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

02.30.6142.005 24.800,00 € 
(µε Φ.Π.Α.) 

166/2017 79415200-8 
79411000-8 

 ΠΑΥ: 483/17  

 

Προς ενηµέρωση της επιτροπής σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: 
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 4 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30. 
6142.005 µε τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει 
ο ανάδοχος προκειµένου να υποστηριχθεί ο ∆ήµος κατά τη διαδικασία 
υποβολής πρότασης για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πρώην 
στρατιωτικού εργοστασίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας (CPV 
79415200-8, 79411000-8), στα πλαίσια της µε Α.Π. 5838/740/Α3/13-11-2017 
Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», Άξονας 
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας», µε τίτλο «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας» του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Ειδική 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία . 

 
Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ξεκινά µε την υπογραφή της 

σύµβασης και ολοκληρώνεται την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
σχετικής πρόσκλησης, µε δυνατότητα παράτασης µε τους ίδιους όρους και 
τιµές χωρίς µεταβολή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σε διάστηµα 
που θα καλύψει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
κ.λ.π.). 

 
 
 
Ζ) 
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ΘΕΜΑ: «Έκδοση   Ανάληψης Υποχρέωσης  και Ψήφιση Πίστωσης» 
 
1. Απαιτείται δέσµευση ποσού για την κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την Σύµβαση µε εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων ΕΣΠΑ ,το ύψος του οποίου υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό 
των 20.000€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6142.001 του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2017 όπου είναι εγγεγραµµένη πίστωση 20.000,00€ (ΠΑΥ: 
476/17) 
3. Η ανάθεση εκτέλεσης της προµήθειας  που θα απαιτηθεί,  θα γίνει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης µε Απόφαση ∆ηµάρχου.   
Συνηµµένη η αρ. 176/2017 τεχνική έκθεση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής.  
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για 
την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την ψήφιση πίστωσης. 
 
 
 
Η) 
 

ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  και Ψήφιση 
σχετικής πίστωσης σε βάρος του κατωτέρω Κ.Α. προϋπολογισµού  του 

∆ήµου οικ. έτους 2017». 
 

ΣΧΕΤ: Α.Μ. 169/2017. 
 

Παρακαλούµε, για την Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 
Ψήφιση σχετικής πίστωσης, για τον παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2017, που αφορά την προµήθεια ηχητικού και φωτιστικού 
συστήµατος για τις εκδηλώσεις του ∆ήµου, για το έτος 2017. 
 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

02.15.7135.006 
«Προµήθεια  ηχητικού και 

φωτιστικού συστήµατος για τις 
εκδηλώσεις του ∆ήµου» 

24.795,00  € 31700000-3 

 
                                                          (ΠΑΥ: 474/17)                                         
 
 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις 

που καταγράφονται στο αριθ. 46/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 

ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 του Ν. 
3463/06, αυτές του Π.∆. 80/2016, αυτές του  Ν. 4013/2011 και του Ν. 
4412/2016, και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ει   

οµόφωνα ως προς τις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ εισηγήσεις 
κατά πλειοψηφία ως προς τις γ΄ και η΄ εισηγήσεις (6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)  

 
 

Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει (διαθέτει) τις πιστώσεις σε βάρος των 

κατωτέρω αναφεροµένων κωδικών του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικ. έτους 2017, ως εξής: 

Α) 

 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.302,00 € (ΠΑΥ: 485/17) για τον Κ.Α. 
02.00.6451.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017 µε  τίτλο 
«Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα-Ετήσια 
συνδροµή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» CPV: 79412000-5 
 

Β) 

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.700,00 € (ΠΑΥ: 489/17) στον Κ.Α.Ε. 

02.35.6142.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017 µε τίτλο : 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σχετικά µε τη λειτουργική 

αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου», προκειµένου να 

προχωρήσουµε στην εκτέλεση της µελέτης µε τιτλο: “Λειτουργική αναβάθµιση 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, µε 

προµήθειες υλικών και φυτοτεχνικές , αρδευτικές και άλλες σχετικές 

εργασίες», καθώς και έγκριση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της. 

  

 

Σχετ.: Η υπ. Άρίθµ 179/2017 τεχνική έκθεση 

 

Γ) 

1. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 418/17 Π.Α.Υ. λόγω αλλαγής του 

προϋπολογισµού και του τρόπου διεξαγωγής της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» (Α.Μ. 138/17) µε βάση τις 

διατάξεις:  

α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των ∆απανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 

247Α).   
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β. Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

γ. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/Α).  

δ. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

(ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει και του Β.∆. 17/05-15/06/1959 «Περί 

οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

ε. Της µε αριθ. πρωτ. 19664/20-04-11, αρ. 30 εγκυκλίου των ΥΠ. ΕΣ. & 

ΟΙΚ/ΚΩΝ (ΓΛΚ) σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 

113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) 

στους ∆ήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 

 

2) Την έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση 

πίστωσης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08-08-2016), του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

4013/2011 όπως αυτές ισχύουν σήµερα) για τον παρακάτω Κ.Α. 

προκειµένου να µπορέσει να γίνει η προµήθεια των υλικών που 

απαιτούνται για την ηλεκτρολογική συντήρηση των κτιρίων του ∆ήµου, 

των κοινόχρηστων χώρων ηλεκτροφωτισµού καθώς και τον 

χριστουγεννιάτικο στολισµό της πόλης: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
24% 

CPV 

1 02.20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού και ειδών 
ηλεκτροφωτισµού 

24.794,98 31681410-0 

 
ΠΑΥ: 488/17 
Συν.: Α.Μ. 138/17  

 

∆) 

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης του προϋπολογισµού 

του οικονοµικού έτους 2017, για την παρακάτω εργασία µε στοιχεία: 

 

 

ΑΔΑ: 69ΧΜ46ΜΩ0Ι-ΡΚΝ



 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPV 

1 
 
 

Ανανέωση 
πιστοποιητικών, 
διαπιστευµένων 
από το Υ.ΕΣ., 
παιδικών χαρών 

02.30.6117.020 
 
 

600,00 
€ 
 
 

- 79132000-8 

 

Αριθµός ΠΑΥ 480/17 

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί 

µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Με την εν λόγω υπηρεσία πρόκειται να ανανεωθούν τα πιστοποιητικά 

ελέγχου τεσσάρων παιδικών χαρών, οι οποίες είναι διαπιστευµένες από το 

ΥΠΕΣ. 

Ε) 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017, για την παρακάτω υπηρεσία µε 
στοιχεία: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 Συντήρηση 
UPS 

02.30.6262.059 5.000,00 € (µε 
Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2017 και 

5.000,00 € (µε 
Φ.Π.Α.) για το 
έτος 2018 

177/2017 50324100-3 

ΠΑΥ: 481/17 
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα υλοποιηθεί εντός των ετών 2017 και 2018 και 
συγκεκριµένα θα έχει ισχύ έως 31-12-2018. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 10.000,00€ µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.30.6262.059 µε τίτλο «Συντήρηση UPS» κατά 5.000 € για το οικονοµικό 
έτος 2017 και κατά 5.000 € για το οικονοµικό έτος 2018. 

 

• Με την έναρξη του οικονοµικού έτους  2018, πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση 

ανάληψης-υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορά στην εναποµείνασα 

πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 

αυτού, ήτοι για ποσό 5.000,00 €. 

 

ΣΤ) 

Ι) 

Ανάκληση της υπ. αριθµ 466/2017 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον 

κάτωθι Κ.Α.: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ  € Π.Α.Υ. 

1 

Συµβουλευτική στήριξη για την υποβολή φακέλου 

πρότασης: "Ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην 

Στρατιωτικού Εργοστασίου στη ∆.Ε. Ν.Χαλκηδόνας" 

30.6142.005 
24.800,00 466/2017 

 ΣΥΝΟΛΟ  
24.800,00  

 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 247Α).   

β. Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

γ. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α).  

δ. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α) όπως ισχύει και του Β.∆. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής 

διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 

2. Την µε αριθ. πρωτ. 19664/20-04-11, αρ. 30 εγκύκλιο των ΥΠ. ΕΣ. & 

ΟΙΚ/ΚΩΝ (ΓΛΚ) σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 113/2010 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους ∆ήµους 

και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 

 

3. Την υπ' αριθ. 466/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

4. Το ΑΠ 29912/2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το 

οποίο αιτείται η ανάκληση της Π.Α.Υ. 466/2017. 

 

ΙΙ) 

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017, για την παρακάτω υπηρεσία µε 
στοιχεία: 
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 
«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

02.30.6142.005 24.800,00 € 
(µε Φ.Π.Α.) 

166/2017 79415200-8 
79411000-8 

 ΠΑΥ: 483/17  

 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 4 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήµερα. 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30. 
6142.005 µε τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει 
ο ανάδοχος προκειµένου να υποστηριχθεί ο ∆ήµος κατά τη διαδικασία 
υποβολής πρότασης για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πρώην 
στρατιωτικού εργοστασίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας (CPV 
79415200-8, 79411000-8), στα πλαίσια της µε Α.Π. 5838/740/Α3/13-11-2017 
Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», Άξονας 
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας», µε τίτλο «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας» του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Ειδική 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία . 
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Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ξεκινά µε την υπογραφή της 

σύµβασης και ολοκληρώνεται την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
σχετικής πρόσκλησης, µε δυνατότητα παράτασης µε τους ίδιους όρους και 
τιµές χωρίς µεταβολή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σε διάστηµα 
που θα καλύψει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

Ζ) 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6142.001 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 (ΠΑΥ: 476/17) για την 
κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την Σύµβαση µε εταιρεία Παροχής 
Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 
2. Η ανάθεση εκτέλεσης της προµήθειας  που θα απαιτηθεί,  θα γίνει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης µε Απόφαση ∆ηµάρχου.   
Σχετική  η αρ. 176/2017 τεχνική έκθεση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.  

 

Η) 

 
Ψήφιση πίστωσης, για τον παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. 
έτους 2017, που αφορά την προµήθεια ηχητικού και φωτιστικού συστήµατος για 
τις εκδηλώσεις του ∆ήµου για το έτος 2017. 
 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

02.15.7135.006 
«Προµήθεια  ηχητικού και 

φωτιστικού συστήµατος για τις 
εκδηλώσεις του ∆ήµου» 

24.795,00  € 31700000-3 

 
ΣΧΕΤ: Α.Μ. 169/2017. 

 
                                                          (ΠΑΥ: 474/17)                                         
 
 

• Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 

Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε 
από την ψηφοφορία, µόνο ως τις γ΄ και η΄ εισηγήσεις. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  297/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 

             Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
7. ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
8. ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Παιδείας και Πολιτισµού 
9. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

10. Τµήµα Λογιστηρίου 
11. Τµήµα Προµηθειών  
12. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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