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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. απόφασης: 112015
Ημερομηνία απόφασης: 6/3/2015

Α Π Ο Σ Π Α  Σ Μ Α
Από το πρακτικό με αριθμό 2 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης

  Στη Βουλιαγμένη σήμερα 6 Μαρτίου , του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
μ.μ. στο κτήριο  στο κτήριο της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, 
Βουλιαγμένη, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 145/3-3-2015, εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου  που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 233 του ν. 3463/2006,  και της υπ' αριθμ. πρωτ. 143/26-2-2015 αίτηση 
παραίτησης του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής κο Σωτήρη Ελευθερίου ,συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή παρόντων των μελών αυτής: 1)Παντελή 
Κασιδόκωστα, ως Πρόεδρο αυτής , β) Άννα Βασιλεία Λεντή, αναπληρωματικό μέλος του 
κου Σωτήρη Ελευθερίου και γ) Παναγιώτη Σκουζή.
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τα  άρθρα 75 του                 
Ν. 3852/2010 και 14 του Ν.2690/99, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών ήταν όλοι 
παρόντες. 
ΘΕΜΑ 5o.  “Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ,την διάθεση-δέσμευση 
πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια 
παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα»”. Αριθμός 
απόφασης 11/2015.
      Ο Πρόεδρος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  πέμπτο  θέμα  της
ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το από 4/3/2015 υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο
αναφέρει τα εξής:
 “  Παρακαλούμε  όπως  εισάγετε  το  θέμα  στην  επικείμενη  συνεδρίαση  λόγω
αρμοδιότητας,αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν.
3852/10 σε συνδυασμό  με τις διατάξεις της παρ. 1 αρ. 233 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄
114/2006)  και  την  σχετική  εγκύκλιο  αρ.  22/17-2-2011 του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  η  Εκτελεστική
Επιτροπή  είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων
του  προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις
αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή ο Πρόεδρος  (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06),
καθώς κι εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η διάθεση της πίστωσης από κανένα όργανο
(παρ. 5 άρθρου 158 του Ν. 3463/06), προκειμένου να εγκρίνεται την παροχή υπηρεσίας,
την διάθεση πίστωσης 1.000 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6262.001 και την δέσμευση
πίστωσης 1.000 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α-54 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για
την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
Επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων,  προς  αποφυγή της  ακυρότητας  των  σχετικών  πράξεων και
ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 24 και 25 του Ν.4270/2014 και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010.
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Τέλος  θα  πρέπει  να  σας  τονίσουμε  ότι  ο  προϋπολογισμός  εσόδων  και  δαπανών
οικονομικού έτους 2015 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2014 απόφαση του Διοικητικού
μας Συμβουλίου,   εγκρίθηκε  με  την υπ’  αρ.  507/1-12-2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 82323/54129/17-2-
2015 απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2.Του ΠΔ 28/1980.
3.Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008.
4.Του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
5.Του άρθρου 22 του Ν. 3536/07.
6.Των άρθρων 65,66,68 του Ν. 4270/2014.
7.Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως

ισχύει.
8.Της  παραγράφου  Z΄   του  άρθρου  1  του  Ν.  4152/13  (ΦΕΚ  –  107  Α/9-5-2013):

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
του  άρθρου  3  της  Οδηγία  2011/7/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

9.Του ν. 4281/2014, όπως ισχύουν από 1-3-2015.
με απευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο, καθώς το ποσό δεν υπερβαίνει τις 20.000 €,
με τεχνικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 5/2015 μελέτη.  

Η αρμόδια υπάλληλος                                       Ο Προϊστάμενος
        Χρυσάνθη Σταθάκη                                         Βασίλης Μανωλάτος”

     Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ιδρύματός μας, 
εισηγούμαι προς την Εκτελεστική Επιτροπή: 

1. Την έγκριση της πραγματοποίησης της υπηρεσίας  Συντήρηση και επισκευή 
ανελκυστήρα.

2. Την δέσμευση-διάθεση πίστωσης ύψους 1.000 € που θα βαρύνει τον ΚΑ  10-
6262.001,  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015. 

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 Αντικείμενο εργασίας
   Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην εργασία ετήσιας συντήρησης και ασφάλισης  του ανελκυστήρα 
Προδιαγραφές εργασίας
Βασικό αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα.
Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης από τη Νομοθεσία
διατάξεις  και περιλαμβάνει έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των
υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην
οποία  μπορεί  να  οδηγηθεί  η  εγκατάσταση  του  ανελκυστήρα  εξαιτίας  μιας  φθοράς,  βλάβης  ή/και
απορρύθμισης  των  μηχανικών  ή/και  ηλεκτρικών  διατάξεων  ασφαλείας  και  λοιπών  εξαρτημάτων.
Περιλαμβάνει  ακόμη  τις  απαραίτητες  εργασίες  για  την  αποκατάσταση  της  ασφαλούς  λειτουργίας  με
εξάλειψη των βλαβών και απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και την λίπανση, όπου χρειάζεται,
όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και  τις  υποδείξεις  κατασκευαστών των
εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.
Ύπαρξη πιστώσεων
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση ύψους 1.000,00
ευρώ στον ΚΑΔ 10-6262.001  Π/Υ 2014 (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3871/2010, του ΠΔ 113/2010 και
της υπ’ αριθμ. 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών)
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Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο
Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από συλλογή προσφορών
απο  τις  επιχ/σεις  του  αντίστοιχου  κλάδου  και  την  αξιολόγησή  τους  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  του
ανωτέρω άρθρου.
Έγκριση Αποτελέσματος :
Για την έγκριση του αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Πρόεδρος του Ν.Π.,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
Σύμβαση:
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π. και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που
καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά
νόμο επιτροπή.
Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνεται μηνιαία  διάρκειας ενός
έτους και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών,  μετά την έκδοση  από τον ανάδοχο  των νόμιμων φορολογικών  στοιχείων  (σύμφωνα με  τις
διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο
του Ν.Π., ενώ η πληρωμή δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού και
την υπογραφή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/1980 βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης εργασιών. 
Τόπος Εκτέλεσης:
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μηνιαία με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην έδρα του Ν.Π
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.13 του Ν. 3731/2008
3.Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
4.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
5.Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
6.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και

Κοινοτήτων
7.Της παραγράφου  Z  του άρθρου  1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013):  «Επείγοντα μέτρα

εφαρμογής των νόμων 4046/2012,  4093/2012 και  4127/2013» και  του άρθρου  3 της  Οδηγία
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    Ο Αντιπρόεδρος                         Ο Προϊστάμενος                    Η συντάξασα
Παντελής Κασιδόκωστας              Βασίλης   Μανωλάτος           Χρυσάνθη Σταθάκη 
                                              ΤΕ2-Κοιν. Λειτουργών                ΠΕ1-Διοικητικού                                   

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του ν. 3852/2010, του άρθρου 233 του ν. 
3463/2006 και την εγκύκλιο 22/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 
7951/17-2-2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 65,66,68 του Ν. 4270/2014.
8. Τις διατάξεις της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-

2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν από 1/3/2015.
10.Την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση της δαπάνης για Συντήρηση και 

επισκευή αναλκυστήρα.
11.Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει 

εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2015 του Ξενώνα και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 10-6262.001, 
γεγονός που αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν Α-54 πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης.

12.Την με αριθ.  Πρωτ. 82323/54129/17-2-2015 επικύρωση του π/υ του Ξενώνα , 
οικ. έτους 2015, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά την με 
αριθ. 9/2014 απόφαση του Δ.Σ.  του Ξενώνα και την υπ’ αριθ. 507/2014 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, «περί 
εγκρίσεως προϋπολογισμού του Ξενώνα»                                                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της πραγματοποίησης της  ανωτέρω δαπάνης 
2. Την διάθεση  πίστωσης ύψους 1.000 € που θα βαρύνει τον ΚΑΔ 10-

6262.001 ,του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015 και την 
δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000 €,σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α-54 Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

    Η παρούσα απόφαση παίρνει αύξοντα αριθμό 11/2015  και υπογράφεται ως 
ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  της Ε.Ε.                                       Τα μέλη
                                                                     Παναγιώτης Σκουζής
Παντελής Κασιδόκωστας                                  Άννα-Βασιλεία Λεντή                       
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