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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης  546/2016  

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.168,20€ 
µε Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
15.6265.08 για συντήρηση 
υποσταθµού µέσης τάσης στο 
αθλητικό συγκρότηµα «Ν. Πέρκιζας» 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22α του µήνα Αυγούστου του έτους 
2016, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 24074/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 5. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  

Α Π O Ν T E Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 

Προσελεύσεις: Ουδείς. 

Αποχωρήσεις:  Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της  υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. 23313/4-8-2016 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών στης ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Για την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ‘’Ν. Πέρκιζας’’ του 
∆ήµου Χαλανδρίου, απαιτείται η συντήρηση του υποσταθµού µέσης τάσης και η 
αποκατάσταση βλαβών που έχουν διαπιστωθεί.  
Με βάση τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), τις  διατάξεις του Ν.3463/06 ως 
ισχύουν σήµερα, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η 
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παροχή υπηρεσίας συντήρησης του υποσταθµού µέσης τάσης στο αθλητικό συγκρότηµα «Ν. 
Πέρκιζας» θα εκτελεσθεί µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, εφόσον το συνολικό 
ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Αποφ. Υπ. Οικον. 
35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010).Η δαπάνη θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του  
∆ήµου  οικονοµικού  έτους  2016 και συγκεκριµένα τον Κ.Α. 15.6265.08  όπου υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση ύψους 3.168,20 €. 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) ύψους 3.168,20 €, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α 1104/22-7-2016 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 
2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 
περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆.  113/10 στους ∆ήµους  και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. Οικονοµικών. 
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», η Οικονοµική Επιτροπή, αποφασί ζει   για τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού και τον ορισµό των µελών επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών 
και βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία ζητά από την Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση µε 
την οποία να: 
Εγκρίνει πίστωση ποσού 3.168,20 € σε βάρος του Κ.Α.15.6265.08  του προϋπολογισµού του 
έτους 2016 για τη συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο αθλητικό συγκρότηµα «Ν. 
Πέρκιζας». 
Επίσης έχει γίνει ανάρτηση στο ΚΗΜ∆Σ µε Α∆ΑΜ: 16REQ004885972 2016-08-02. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την έγκριση πίστωσης ποσού 3.168,20 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6265.08 του 
προϋπολογισµού του έτους 2016, για τη συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο αθλητικό 
συγκρότηµα «Ν. Πέρκιζας». 

Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) ύψους 3.168,20 €, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α 1104/22-7-2016 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 
2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 
περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆.  113/10 στους ∆ήµους  και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. Οικονοµικών. 
Επίσης έχει γίνει ανάρτηση στο ΚΗΜ∆Σ µε Α∆ΑΜ: 16REQ004885972 2016-08-02. 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 546/2016. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
        Χαλάνδρι, 22/08/2016 

                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
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