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

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45ης/2017 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 809/2017  

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια παιδαγωγικού και 
ψυχαγωγικού υλικού για τα βρεφικά 
τµήµατα της ∆/νσης Προσχολικής 
Αγωγής» µε τη διαδικασία της 
Απευθείας Ανάθεσης, ποσού 19.162,46 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 38773/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ω Ν   
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 6ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 38752/19-10-2017 εισήγηση από τη ∆ιεύθυνση Προσχολικής 
Αγωγής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Η ανωτέρω έγκριση της πίστωσης αφορά την «Προµήθεια παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού 
υλικού για τα βρεφικά τµήµατα της ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής» µε σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών των τµηµάτων, λόγω της µεγάλης αύξησης του αριθµού φιλοξενίας των βρεφών, 
που προέκυψε µετά τον υπερδιπλασιασµό της δυναµικότητας τους - από 56 βρέφη το 2016, σε 
128 βρέφη το 2017 - µε την υπ’ αριθ. 219/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν έκδοσης σχετικής Απόφασης του ∆ηµάρχου για την 
εκτέλεση αυτής.  
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 19.162,46 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6622.01 «Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό»  
µε το ποσό των 19.162,46 € του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2017. 
 
Επιπλέον έχοντας υπ΄ όψιν: 
1. Το άρθρο 72, παρ. δ και παρ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», που ορίζει ότι η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για τη έγκριση των δαπανών, τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού και τον ορισµό των µελών επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, 
2. Τον Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε 
τις διατάξεις του Ν.4337/2015 (Α΄ 129), 
3. Τον Ν. 4412/2016 (Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών» το οποίο αφορά στην διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
5. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/05-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
6. Τον προϋπολογισµό του Ο.Ε. 2017 του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
7. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους 2017 του ∆ήµου σε 
βάρος των ΚΑ.15.6622.01 «Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό», 
8. Την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.: 1476/19-10-2017 σε βάρος του ΚΑ.15.6622.01 µε το ποσό των 
19.162,46 €,  
9. Το πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό 17REQ002090437 16-10-2017. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 
19.162,46 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την «Προµήθεια παιδαγωγικού και 
ψυχαγωγικού υλικού για τα βρεφικά τµήµατα της ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής» µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των βρεφικών 
τµηµάτων της ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. µε την αντίστοιχη ΠΑΥ, του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου, Οικονοµικού έτους 2017: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Α/Α 

(ΠΑΥ) 

15.6622.01 
Έξοδα για παιδαγωγικό και 
ψυχαγωγικό υλικό 

19.162,46€ 
1476/ 19-10-

2017 

 
και έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό 17REQ002090437 16-10-
2017. 
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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 και διάθεση της πίστωσης ποσού 19.162,46 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
για την «Προµήθεια παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού για τα βρεφικά τµήµατα της 
∆/νσης Προσχολικής Αγωγής» µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των βρεφικών τµηµάτων της ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου 
Χαλανδρίου. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. µε την αντίστοιχη ΠΑΥ, του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου, Οικονοµικού έτους 2017: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Α/Α 

(ΠΑΥ) 

15.6622.01 
Έξοδα για παιδαγωγικό και 
ψυχαγωγικό υλικό 

19.162,46€ 
1476/ 19-10-

2017 

 
και έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό 17REQ002090437 16-10-
2017. 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ΄ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 809/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
 
                 Χαλάνδρι, 24/10/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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