
ΑΔΑ: 6Μ62ΟΡΘΚ-Ι7Ω 
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΗΜΕΡ.: 10/07/2018 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 606 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ                                              
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ    
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"  
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 7/2018                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2018                                                       
                
    
  ΘΕΜΑ: «Έγκριση: α) της δαπάνης για μεταφορά πιάνων, β) της διάθεσης 
πίστωσης ποσού και γ) της αντίστοιχης τεχνικής περιγραφής»                                                                                 
                
              Σήμερα στις 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 576/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν έξι από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Όλγα Γραικούση, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η-Υ, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

3. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 

5. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

6. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 
ΘΕΜΑ 8ο 

  
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της υπηρεσίας για τη 
μεταφορά ενός πιάνου με ουρά στο ΠΠΙΕΔ από το Πνευματικό Κέντρο της Ν. 
Χαλκηδόνας και αντίστοιχα για τη μεταφορά του πιάνου του ΠΠΙΕΔ στο Πνευματικό 
Κέντρο της Ν. Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 581/02-07-2018 τεχνική 
περιγραφή. 
 
 Στη συνέχεια η κα Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι για την πραγματοποίηση της 
ανωτέρω υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη η διάθεση πίστωσης για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
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 άρθ. 2, παρ. 1, περ. 31, Ν. 4412/16 
 άρθ. 45, Ν. 4412/16 
 άρθ. 66, Ν. 4412/16 
 άρθ. 72, παρ. 1α & 2α, Ν. 4412/16 
 άρθ. 105, παρ. 4 & 5, Ν. 4412/16 
 άρθ. 116, παρ. 2, Ν. 4412/16 
 άρθ. 118, παρ. 1, 2, 3, 4, Ν. 4412/16 
 άρθ. 120, παρ. 3, Ν. 4412/16 
 άρθ. 209, παρ. 9, Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την 
περίπτωση 38, παρ. 1, άρθ. 377, Ν. 4412/16 
 άρθ. 38, παρ. 1, Ν. 4412/16 & άρθ. 3 ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12 

 τη σχετική τεχνική περιγραφή αρ. πρωτ. 581/02-07-2018. 
   

    Η δαπάνη που θα προκύψει θα ανέλθει έως του ποσού των € 500,00 και θα 
βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6414.001 με τίτλο "Μεταφορές εν γένει”, οικ. έτους 2018, 
αρχικής πίστωσης ποσού 1.000,00 €, διαμορφωμένης πίστωσης 600,00 €. 

 
   Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία μεταφοράς πιάνων. 
 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης  έως του ποσού των 500,00 €, η οποία 

θα βαρύνει τον 02.15.6414.001 με τίτλο "Μεταφορές εν γένει”, οικ. 
έτους 2018, αρχικής πίστωσης ποσού 1.000,00 €, διαμορφωμένης 
πίστωσης 600,00 €. 

 Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή με αρ. πρωτ. 581/02-07-2018. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2018 
 
 
      
        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
                ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 


