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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.  28ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  571/2017  

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση 
πίστωσης ποσού για την προµήθεια 
ειδών τροφοδοσίας (catering), για 
την πραγµατοποίηση τριών 
εκδηλώσεων του Σώµατος 
Εθελοντών Χαλανδρίου και των 
συµµετεχόντων µελών του 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28η του µήνα  
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 43848/24-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 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 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
40. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ –
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

Α Π Ω Ν 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
προσήλθε ο κ. Κ. Αγγελής. 
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Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
 Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.   
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της  υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 8ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αριθµ. 43861/24-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
Γραµµατείας ∆ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Το Συντονιστικό Σώµα Εθελοντών Χαλανδρίου διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις – 
συναντήσεις: 
• Τη ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί τιµητική εκδήλωση για τους εθελοντές, 

οι οποίοι διαθέτουν αφιλοκερδώς τον χρόνο και τον κόπο τους για να προσφέρουν χρήσιµες 
υπηρεσίες στους συµπολίτες µας, στην αίθουσα της οδού Παπάγου 7. 

• Την Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση µεταξύ των Φορέων 
Αλληλεγγύης της πόλης µας (πολιτιστικοί φορείς) και αλληλοενηµέρωσής τους για τα  κοινά 
της πόλης, στην αίθουσα  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Την Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση συµπολιτών µας µε 
αναπηρία που θα µιλήσουν για τα επαγγέλµατά τους δίνοντας χρήσιµες πληροφορίες, στο 
Κέντρο Νεότητας του ∆ήµου. 

 
Για τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις – συναντήσεις, η υπηρεσία εισηγείται την προµήθεια ειδών 
catering, προκειµένου να διατεθούν στους συµµετέχοντες. 
 
Σύµφωνα µε: 

 
1. τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρ.158 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006) ορίζεται ότι: 
Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον 
σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και 
οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων 
του». 
 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει συνταχθεί: 
α) η υπ’ αρίθµ. 1649/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 260,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
β) η υπ’ αριθµ. 1650/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 186,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
γ)  η υπ’ αριθµ. 1651/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 111,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία ζητά όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων – συναντήσεων και την 
πίστωση των ανωτέρω χρηµατικών ποσών σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα 
λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 
για την αντιµετώπιση των δαπανών. 
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Οι ανωτέρω δαπάνες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 € όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
την έγκριση της σκοπιµότητας για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων – συναντήσεων  
που διοργανώνει το Συντονιστικό Σώµα Εθελοντών Χαλανδρίου και την έγκριση πίστωσης των 
ανωτέρω χρηµατικών ποσών συνολικού ύψους 558,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: 
«Έξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2017 για την αντιµετώπιση των δαπανών. 
 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει συνταχθεί: 
α) η υπ’ αριθµ. 1649/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 260,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
β) η υπ’ αριθµ. 1650/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 186,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
γ)  η υπ’ αριθµ. 1651/23-11-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) ύψους 111,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α 15.6473.10 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν στο όνοµα των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000€ όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 571/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 29/11/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ 
Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., 
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ 
Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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