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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 26/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης : 168/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών-
παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια 
προµηθειών και την πληρωµή λοιπών 
δαπανών του ∆ήµου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 12 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 9 π.µ., συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 17005/26/7-7-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :     
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος  4) 
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 5) Γαλαζούλα Αλίκη, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης 2) Ανανιάδης Νικόλαος 3) Γεωργαµλής 
Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 16572/5-7-2017 και 16877/6-7-2017, β) 
εισηγήσεις  της ∆/νσης Πρασίνου του ∆ήµου και β)  τις αριθ. πρωτ. 16994/7-7-
2017 και 16939/6-7-2017 εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου, γ) 
τις αριθ. πρωτ.  16950/6-7-2017 και 17395/11-7-2017 εισηγήσεις του 
Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου, δ) την αριθ. πρωτ. 16954/6-7-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας 
και ε) την αριθ. πρωτ. 17225/10-7-2017 εισήγηση του Ιδιαιτέρου Γραφείου 
∆ηµάρχου του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών - ψήφιση πιστώσεων 

Σχετ:  

 
Κύριε Πρόεδρε 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος, για το 

οικονοµικό έτος 2017 είναι εγγεγραµµένη πίστωση  ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Προµήθεια ταϊστρών – ποτίστρων για τα αδέσποτα 
ζώα 

35.6699.001 2.000,00 

 
ΠΑΥ:312/2017 
 
Σχετ: 

•  Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ )» 

•  Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

•  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » 
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•  Ν. 4013/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•  Ν.3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις»  

• Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 

την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση 

µε κερδοσκοπικό σκοπό» 

• Ν. 4235/2014 «Περί υγείας και προστασίας της υγείας των ζώων» 

 
 
Για την ανωτέρω προµήθεια, συντάχθηκε η Α.Μ: 83/2017 µελέτη. Η  
συγκεκριµένη προµήθεια απαιτείται, στο πλαίσιο της αρµοδιότητος που έχει ο 
∆ήµος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών του 
ορίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (αρθ. 9 παρ. 10) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4235/2014 (αρθ. 46 παρ. 6  περ. ε). 
  
Η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  2.000,00 €   
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
για το οικονοµικό έτος 2017. 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆ 

80/2016,  µε απόφασή της, να εγκρίνει τη δαπάνη και να ψηφίσει (διαθέσει) 

την  ανωτέρω πίστωση.  

 
        
Β) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών - ψήφιση πιστώσεων 

Σχετ:  

 
Κύριε Πρόεδρε 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος, για το 

οικονοµικό έτος 2017 είναι εγγεγραµµένη πίστωση  ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Καταπολέµηση κάµπιας των πεύκων 35.6633.019 12.000 € 

 
ΠΑΥ:314/2017 
 
Σχετ: 

•  Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ )» 

•  Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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•  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » 

•  Ν. 4013/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•  Ν.3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις»  

Για την ανωτέρω εργασία συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 98/2017 µελέτη. Η 

καταπολέµηση της κάµπιας των πεύκων (Thametopoea pityocampa) είναι 

εξειδικευµένη εργασία πρασίνου και η υλοποίησή της, επιβάλλεται, καθόσον η 

ύπαρξη του συγκεκριµένου εντόµου στα πεύκα, προξενεί κάθε χρόνο 

εξασθένηση των δένδρων (η πυτιοκάµπη τρώει τις βελόνες των πεύκων), 

καθιστώντας τα ευάλωτα σε δευτερογενείς προσβολές και αναστέλλει την 

ανάπτυξή τους και επίσης προκαλεί σοβαρές αλλεργικές διαταραχές στον 

άνθρωπο (έντονο κνησµό, αναπνευστικές διαταραχές κλπ.)  κυρίως στα 

παιδιά. Η προτεινόµενη µέθοδος καταπολέµησης χωρίζεται σε δυο φάσεις. 

Στην Α’ Φάση ενεργούνται ψεκασµοί µε βιολογικά εντοµοκτόνα (από τέλη 

Σεπτέµβρη –Οκτώβριο Νοέµβριο) και στη Β’ Φάση πραγµατοποιείται, εφόσον 

υπάρχουν, αποκοπή, συλλογή και αποµάκρυνση  κουκουλιών το επόµενο 

χρονολογικό έτος και πριν κατέλθουν τα έντοµα από την κόµη του δένδρου. 

 

Η παραπάνω εργασία θα ανέλθει στο ποσό των 12.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6633.019, 
του οικονοµικού έτους 2017 και θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Π.∆ 80/2016,  µε απόφασή της, να εγκρίνει τη δαπάνη και να 

ψηφίσει την ανωτέρω πίστωση το ποσό της οποίας κατανέµεται ως εξής: 

 

- Στο οικονοµικό έτος 2017 ποσό 8.400 € 

- Στο οικονοµικό έτος 2018 ποσό 3.600 € 

 
 

Γ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

Σύµφωνα µε: 
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Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016     

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016). 

Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010 και του ν. 4013/2011 

όπως αυτές ισχύουν σήµερα 

παρακαλούµε για τη µερική ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

3/2017 ως προς το ποσόν των 37.667,69 ευρώ, γιατί η δέσµευση έχει 

προκύψει µέσα από τη διαδικασία της απόδοσης κρατήσεων και δεν είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την απόδοση του χαρτοσήµου και ΟΓΑ 

χαρτοσήµων των οικογενειακών τάφων και µισθωµάτων. 

Επίσης παρακαλούµε όπως εκδοθεί νέα απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & 

ψηφισθεί η πίστωση στον παρακάτω Κ.Α. του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα για το 

ποσό 10.943,13 ευρώ.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.8224.001 Απόδοση εισπραττόµενων 
διαµέσου καταβολής χαρτοσήµου 
φόρων µισθωτών υπηρεσιών 
Ο.Γ.Α. κλπ. 

10.943,13 
€ 

 

 
ΠΑΥ:  319/2017 
 
 
 
∆) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  
Σύµφωνα µε: 

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016). 

• Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010 και του ν. 4013/2011 

όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 

παρακαλούµε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση 

πίστωσης για τους παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό 

ένταλµα για την αποζηµίωση του κ. Κούντου Κωνσταντίνου βάσει της Α.Ο.Ε. 

100/2017 και του υπολογισµού των τόκων.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
(€)  

CPV 

1 02.00.6492.001 ∆ικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών 
αποφ. ή συµβιβαστικών 
πράξεων(περιλ.έξοδα 
πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων 
κληρονοµιών,αποζηµ.εργολάβων-προµ/των 
λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 

1.550,02 
€ 

 

1 02.00.6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 720,31 €  

 
ΠΑΥ:  317/2017 
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Ε) 
 
ΘΕΜΑ:  Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια-υπηρεσία «Συντήρηση & 
επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου . 
 
 Παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε ψήφιση πίστωσης σε επόµενη 
Οικονοµική Επιτροπή για τον κάτωθι κωδικό: 
-Κ.Α.Ε. 02.10.6265.034, µε τίτλο : Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων του ∆ήµου , συνολικού ποσού 10.400,00 € το οποίο αναλύεται 
στο ποσό των 5.200,00 € για το έτος 2017 και 5.200,00 € για το έτος 2018 

 
ΠΑΥ: 315/2017 

 
 
ΣΤ) 
 
ΘΕΜΑ:  Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  E-POSTIRIXIS ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΝΕΤ “. 
 
 Παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε ψήφιση πίστωσης σε επόµενη 
Οικονοµική Επιτροπή για τον κάτωθι κωδικό: 
-Κ.Α.Ε. 02.00.6451.001, µε τίτλο : Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 
και ηλεκτρονικά µέσα -Υπηρεσία παρακολούθησης και ζωντανής 
συµµετοχής σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας e-postirixis της ∆ΗΜΟΣΝΕΤ, ποσού 992,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (ΠΑΥ 321/17), το οποίο αναλύεται στο ποσό 
των 496,00 € για το έτος 2017 και 496,00 € για το έτος 2018. 
 Η ανωτέρω υπηρεσία λόγω των τρεχόντων νοµοθετικών και νοµολογιακών 
εξελίξεων κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες των στελεχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης µειώνοντας παράλληλα το χρόνο αλλά και το κόστος που 
απαιτείται για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων. 
 
ΠΑΥ 321/2017 
 
 
Ζ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 

02.10.6266.002 -ΕΤΟΥΣ 2017). 
  

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης 

και ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού 

έτους 2017, για την παρακάτω προµήθεια   µε στοιχεία: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) 
ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη 
συστήµατος Προνοιακών 
Επιδοµάτων του ∆ήµου 

02.15.6266.002 2.356,00 € 100 /2017 
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ΠΑΥ 316/2017 
 

Προς ενηµέρωση της  Οικονοµικής  Επιτροπής σας γνωρίζουµε τα 

κάτωθι: 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  και θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια  προϋπολογίζεται στο ποσό των 

2.356,00 €  µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α.  02.15.6266.002 του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017.  

Παρακαλείται το Τµ. Λογιστηρίου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, 

όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 
 
Η) 
 
 
ΘΕΜΑ:   ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
 

ΑΔΑ: 75Ν2ΩΗΓ-ΥΤΝ



  Παρακαλούµε όπως προβείτε στην έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και στην ψήφιση πίστωσης για τον Κ.Α 00.6111.001 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017,   µε τίτλο « Αµοιβές Νοµικών και 

Συµβολαιογράφων», ποσού 5.580,00 eu (4500 eu πλέον ΦΠΑ), που αφορά 

την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες», 

σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.137/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΠΑΥ: 

320/2017). 

 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις 

που καταγράφονται στο αριθ. 26/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 

ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επιµέρους εισηγήσεις του κ. Προέδρου, 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 
του Ν. 3463/06, αυτές του Π.∆. 80/2016, αυτές του  Ν. 4013/2011 και του Ν. 
4412/2016, και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ει   
οµόφωνα ως προς τις α΄ και γ΄-η΄ εισηγήσεις 

κατά πλειοψηφία (4 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) ως προς την β΄ εισήγηση 
 

Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει (διαθέτει) τις πιστώσεις σε βάρος των κατά 

περίπτωση αναφεροµένων κωδικών του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικ. έτους 2017, ως εξής: 

 
Α) 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Προµήθεια ταϊστρών – ποτίστρων για τα αδέσποτα 
ζώα 

35.6699.001 2.000,00 

 
ΠΑΥ:312/2017 
 
Για την ανωτέρω προµήθεια, συντάχθηκε η Α.Μ: 83/2017 µελέτη. Η  
συγκεκριµένη προµήθεια απαιτείται, στο πλαίσιο της αρµοδιότητος που έχει ο 
∆ήµος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών του 
ορίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (αρθ. 9 παρ. 10) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4235/2014 (αρθ. 46 παρ. 6  περ. ε). 
  
Η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  2.000,00 €   
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
για το οικονοµικό έτος 2017. 
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
 
 
Β) 
 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Καταπολέµηση κάµπιας των πεύκων 35.6633.019 12.000 € 

 
ΠΑΥ:314/2017 
 

Για την ανωτέρω εργασία συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 98/2017 µελέτη. Η 

καταπολέµηση της κάµπιας των πεύκων (Thametopoea pityocampa) είναι 

εξειδικευµένη εργασία πρασίνου και η υλοποίησή της, επιβάλλεται, καθόσον η 

ύπαρξη του συγκεκριµένου εντόµου στα πεύκα, προξενεί κάθε χρόνο 

εξασθένηση των δένδρων (η πυτιοκάµπη τρώει τις βελόνες των πεύκων), 

καθιστώντας τα ευάλωτα σε δευτερογενείς προσβολές και αναστέλλει την 

ανάπτυξή τους και επίσης προκαλεί σοβαρές αλλεργικές διαταραχές στον 

άνθρωπο (έντονο κνησµό, αναπνευστικές διαταραχές κλπ.)  κυρίως στα 

παιδιά. Η προτεινόµενη µέθοδος καταπολέµησης χωρίζεται σε δυο φάσεις. 

Στην Α’ Φάση ενεργούνται ψεκασµοί µε βιολογικά εντοµοκτόνα (από τέλη 

Σεπτέµβρη –Οκτώβριο Νοέµβριο) και στη Β’ Φάση πραγµατοποιείται, εφόσον 

υπάρχουν, αποκοπή, συλλογή και αποµάκρυνση  κουκουλιών το επόµενο 

χρονολογικό έτος και πριν κατέλθουν τα έντοµα από την κόµη του δένδρου. 

 

Η παραπάνω εργασία θα ανέλθει στο ποσό των 12.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6633.019, 
του οικονοµικού έτους 2017 και θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Το ποσό της δαπάνης κατανέµεται ως εξής: 

 

- Στο οικονοµικό έτος 2017 ποσό 8.400 € 

- Στο οικονοµικό έτος 2018 ποσό 3.600 € 

 

• Με την έναρξη του οικονοµικού έτους  2018 πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης κατά το µέρος που αφορά στην εναποµείνασα 

πίστωση για την δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 

αυτού, ήτοι για ποσό 3.600,00 €.  
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Γ) 

 

Α. Μερική ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3/2017 ως 

προς το ποσόν των 37.667,69 ευρώ, γιατί η δέσµευση έχει προκύψει µέσα 

από τη διαδικασία της απόδοσης κρατήσεων και δεν είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί για την απόδοση του χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου των 

οικογενειακών τάφων και µισθωµάτων. 

Β. Έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση 

πίστωσης στον παρακάτω Κ.Α. του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2017, προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα για το ποσό 

10.943,13 ευρώ.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.8224.001 Απόδοση εισπραττόµενων 
διαµέσου καταβολής χαρτοσήµου 
φόρων µισθωτών υπηρεσιών 
Ο.Γ.Α. κλπ. 

10.943,13 
€ 

 

 
ΠΑΥ:  319/2017 
 
 
∆) 
 

Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση πίστωσης για τους 

παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα για την 

αποζηµίωση του κ. Κούντου Κωνσταντίνου βάσει της Α.Ο.Ε. 100/2017 και του 

υπολογισµού των τόκων.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
(€)  

CPV 

1 02.00.6492.001 ∆ικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών 
αποφ. ή συµβιβαστικών 
πράξεων(περιλ.έξοδα 
πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων 
κληρονοµιών,αποζηµ.εργολάβων-προµ/των 
λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 

1.550,02 
€ 

 

1 02.00.6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 720,31 €  

 
ΠΑΥ:  317/2017 
 

Ε) 

 

ΘΕΜΑ:  Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια-υπηρεσία «Συντήρηση & 
επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου . 
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∆ιάθεση πίστωσης στον -Κ.Α.Ε. 02.10.6265.034 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2017 για την προµήθεια-υπηρεσία µε τίτλο : Συντήρηση & 
επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου , συνολικού ποσού 
10.400,00 € το οποίο αναλύεται στο ποσό των 5.200,00 € για το έτος 2017 και 
5.200,00 € για το έτος 2018. 

 
ΠΑΥ: 315/2017 

 

• Με την έναρξη του οικονοµικού έτους  2018 πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης κατά το µέρος που αφορά στην εναποµείνασα 

πίστωση για την δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 

αυτού, ήτοι για ποσό 5.200,00 €.  

 

ΣΤ) 

∆ιάθεση πίστωσης στον -Κ.Α.Ε. 02.00.6451.001 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2017 µε τίτλο : Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα -Υπηρεσία παρακολούθησης και ζωντανής συµµετοχής 
σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας e-
postirixis της ∆ΗΜΟΣΝΕΤ, ποσού 992,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
(ΠΑΥ 321/17), το οποίο αναλύεται στο ποσό των 496,00 € για το έτος 2017 και 
496,00 € για το έτος 2018. 
 
 Η ανωτέρω υπηρεσία λόγω των τρεχόντων νοµοθετικών και νοµολογιακών 
εξελίξεων κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες των στελεχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης µειώνοντας παράλληλα το χρόνο αλλά και το κόστος που 
απαιτείται για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων. 
 
ΠΑΥ 321/2017 
 

• Με την έναρξη του οικονοµικού έτους  2018 πρέπει να εκδοθεί και να 

καταχωρηθεί αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης κατά το µέρος που αφορά στην εναποµείνασα 

πίστωση για την δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 

αυτού, ήτοι για ποσό 496,00 €.  

 

Ζ) 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) 
ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη 
συστήµατος Προνοιακών 
Επιδοµάτων του ∆ήµου 

02.15.6266.002 2.356,00 € 100 /2017 

  
ΠΑΥ 316/2017 
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  και θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ως σήµερα. 

• Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια  προϋπολογίζεται στο ποσό των 

2.356,00 €  µε Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α.  02.15.6266.002 του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017.  

 

Η) 

Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για τον Κ.Α 

00.6111.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017  µε τίτλο « 

Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων», ποσού 5.580,00 eu (4500 eu 

πλέον ΦΠΑ), που αφορά την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας «Θεόδωρος Π. 

Μαντάς και Συνεργάτες», σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.137/2017 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΠΑΥ: 320/2017). 

 

• Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης κ.λ.π.). 
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• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, µόνο ως 
προς την β΄ εισήγηση. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  168/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 

              
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
6. ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας 
7. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τµήµα Λογιστηρίου 
9. Τµήµα Προµηθειών  

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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