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                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22/2015 
 
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση εργασίας-υπηρεσίας µε απευθείας ανάθεση για τον έλεγχο-
συντήρηση των µονάδων κλιµατισµού στα κτήρια του ∆ήµου Καισαριανής.    
 
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 
∆ήµου Καισαριανής, της 17ης του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015. 
Στην  Καισαριανή σήµερα την 17η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ηµέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 9.00 π.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,  ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.1645/13-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 9ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,   
λέει τα εξής:   
 
 
 

                                                                                                                                                                               



    Λαµβάνοντας  υπόψη: 
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆.28/1980. 
- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 
- Την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών 
- Την κατεπείγουσα ανάγκη ελέγχου-συντήρησης (και οποιαδήποτε επισκευή που 

δεν χρειάζεται ανταλλακτικά) των µονάδων κλιµατισµού στα κτίρια του ∆ήµου, 
που προέκυψε λόγω των πολύ άσχηµων καιρικών συνθηκών τον φετινό χειµώνα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου. 

- Το γεγονός ότι  στο ∆ήµο Καισαριανής δεν υπηρετεί προσωπικό  µε οποιαδήποτε 
σχέσης εργασίας αντίστοιχης ειδικότητας και εποµένως η συγκεκριµένη εργασία 
δεν εµπίπτει στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων υπαλλήλων. 

- Το άρθρο 14 παρ. 5 εδάφιο πρώτο του ΚΦΑΣ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
6 του άρθρου 51 του Ν.4223/2013  και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος απεικόνισης 
συναλλαγών και τα πρόσωπα της αρ. 1 του άρθρου 3 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆ κλπ) του 
ΚΦΑΣ αποδεικνύουν τις λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν 
υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την παροχή υπηρεσιών µε την σύνταξη, 
εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 6 του 
Κ.Φ.Α.Σ, ‘Τίτλου Κτήσης’, στον οποίο περιλαµβάνονται τα στοιχεία των 
συµβαλλοµένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις 
παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. 

- Την πρόβλεψη σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος 
έτους, µε αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑ 62620001  ποσού 425 ευρώ πλέον 20% 
φόρος, πλέον 3,6% τέλος χαρτοσήµου. 

 
Βάση των  ανωτέρω και µετά από έρευνα αγοράς που έγινε  για την παραπάνω 
εργασία  ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε την σύναψη σύµβασης  για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας «Εργασία υπηρεσιών Ψυκτικού» προϋπολογισµού 425 ευρώ πλέον 
20% φόρος, πλέον 3,6% τέλος χαρτοσήµου  στον κ.Τσιτσάνο Ηλία του Νικολάου, µε 
ΑΦΜ 150026739, Α∆Τ ΑΙ 067398, διεύθυνση Αµαλιάδος 18, Αµπελόκηποι, ο οποίος 
διαθέτει πτυχίο ψυκτικού µε εµπειρία σε ανάλογες εργασίες. 

 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή   
                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
               Αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την σύναψη σύµβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασία 
υπηρεσιών Ψυκτικού» προϋπολογισµού 425 ευρώ πλέον 20% φόρος, πλέον 3,6% 



τέλος χαρτοσήµου µε απευθείας ανάθεση,  στον κ.Τσιτσάνο Ηλία του Νικολάου, ο 
οποίος διαθέτει πτυχίο ψυκτικού µε εµπειρία σε ανάλογες εργασίες. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   18/2/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                          Της υπηρεσίας 

 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


