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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   25/7/2017    
   
Αριθ. Πρωτ. : 18916/26-7-2017 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 28/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 181/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 25 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 18554/28/21-7-2017 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΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

Ιωάννης 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Γαλαζούλα Αλίκη  και 5) 
Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος 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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) την αριθ. πρωτ. 18460/20-7-2017 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών β)  την αριθ. πρωτ. 18461/20-7-2017 εισήγηση  της 
∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού  και γ) την αριθ. 
πρωτ. 18484/21-7-2017 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου επί του θέµατος : 
 
 
Α) 
 
           ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  για την 
εκτέλεση εργασιών, παροχή υπηρεσιών και την διενέργεια προµηθειών  
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος είναι 
εγγεγραµµένες οι παρακάτω πιστώσεις που αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Γραφικής ύλης & εποπτικού υλικού, προϋπ/σµού 36.100,00(µε ΦΠΑ), η οποία 
είναι απαραίτητη για την  εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 

 
Παρακαλείται  η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και 
να ψηφίσει αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των αναφερόµενων ΚΑ του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2017 ως εξής: 
 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής 

ύλης & εποπτικού υλικού 

02.10.6612.001 

02.15.6612.001 

02.60.6612.001 

02.45.6611.002 

15.000,00 
 12.000,00 

   8.300,00 

      800,00 

 18/7/2017 
 

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες,  
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Β) 
 
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. 

• Την απόφαση ∆.Σ. 144/2017 (Α∆Α: 7ΞΞΕΩΗΓ-Ν5Ψ) περί έγκρισης 
διενέργειας προµήθειας 

παρακαλούµε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης 
πίστωσης για τους παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να µπορεί να εκκινήσει η 
διαδικασία διενέργειας της προµήθειας µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
τριών (3) απορριµµατοφόρων και τεσσάρων (4) διπλοκάµπινων ηµιφορτηγών 
µε ανατρεπόµενη καρότσα (τα ποσά καλύπτουν την καταβολή τριών µηνιαίων 
µισθωµάτων για το 2017). 

 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό (µε 
Φ.Π.Α.) 

1 02.20.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 
33.390,72 € 

2 02.30.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(ηµιφορτηγά κ.λ.π.) 
9.820,80 € 

3 02.35.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(ηµιφορτηγά κ.λ.π.) 
9.820,80 € 

 
CPV  [34144512-0]- Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή απορριµµάτων 
CPV  [34131000-4]- Ηµιφορτηγά 

 

 

Γ) 
 
 

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 πληρωµή των προστίµων : 1) Πρόστιµο επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων από Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και 2) ∆ικαστικά έξοδα από 

Συµβούλιο Επικρατείας.  

 

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) 
 

1.024,00 
€ 
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2 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) 

486,86 €  

 
 
Κατόπιν 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. 28/2017 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  
 

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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής 

ύλης & εποπτικού υλικού 

02.10.6612.001 

02.15.6612.001 

02.60.6612.001 

02.45.6611.002 

15.000,00 
 12.000,00 

   8.300,00 

      800,00 

 18/7/2017 
 

 
η οποία είναι απαραίτητη για την  εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 

 
 
Β) 
 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό (µε 
Φ.Π.Α.) 

1 02.20.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 
33.390,72 € 

2 02.30.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(ηµιφορτηγά κ.λ.π.) 
9.820,80 € 

3 02.35.6243.001 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

(ηµιφορτηγά κ.λ.π.) 
9.820,80 € 

 
CPV  [34144512-0]- Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή απορριµµάτων 
CPV  [34131000-4]- Ηµιφορτηγά 
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προκειµένου να µπορεί να εκκινήσει η διαδικασία διενέργειας της προµήθειας 
µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) τριών (3) απορριµµατοφόρων και 
τεσσάρων (4) διπλοκάµπινων ηµιφορτηγών µε ανατρεπόµενη καρότσα (τα 
ποσά καλύπτουν την καταβολή τριών µηνιαίων µισθωµάτων για το 2017). 

 
Γ) 

 

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) 

1.024,00 
€ 

 

2 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) 

486,86 €  

 

προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα για την πληρωµή των προστίµων 

: 1) Πρόστιµο επιβολής διοικητικών κυρώσεων από Σώµα Επιθεώρησης 

Εργασίας και 2) ∆ικαστικά έξοδα από Συµβούλιο Επικρατείας.  

 

• Παρακαλείται το Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού & 
Φορολογικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  181/2017 
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 
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Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού   
6. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
7. Τµήµα Λογιστηρίου 
8. Τµήµα Προµηθειών  
9. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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