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Νέα Φιλαδέλφεια   30/8/2017    
   
Αριθ. Πρωτ. : 20813/31-8-2017 

     ∆/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. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 193/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 30 του µήνα Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
20579/30/25-8-2017 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΄. 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



 
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) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Γαλαζούλα Αλίκη  και 5) Παπακώστας Βασίλειος, αναπληρωµατικό 
µέλος πλειοψηφίας. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Καλαµπόκης Ιωάννης 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 3) 
Ανανιάδης Νικόλαος 4) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 5) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) την αριθ. πρωτ. 20125/14-8-2017 εισήγηση  της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  β) τις αριθ. πρωτ. 19977/9-8-2017 και 20110/11-8-
2017 εισηγήσεις του Τµήµατος Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και 
Φορολογικών Υποθέσεων γ) την αριθ. πρωτ. 20473/24-8-2017 εισήγηση του 
Τµήµατος Λογιστηρίου και δ) την αριθ. πρωτ. 20636/28-8-2017 εισήγηση της 
∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου επί του 
θέµατος : 
 
 
Α) 
 

 

ΘΕΜΑ
:  

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Κ.Α. 02.30.7323.018 - ΕΤΟΥΣ 2017). 
 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το 

οικονοµικό έτος 2017 είναι εγγεγραµµένη πίστωση, ως εξής: 

 

Α/Α ΕΡΓΟ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ (€)- 
ΧΡΗΜ/ΣΗ 

ΕΤΟΣ ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

CPVS 

1 Συντήρηση οδοποιίας 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 

02.30.7323.018 260.000(ΣΑΤΑ) 2017 63 /2017 45233222

-1 
 

 

Αριθµός ΠΑΥ 361/2017 

 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 

3852/2010, µε απόφασή της να εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσµευση πίστωσης 

συνολικού ποσού 800.000,00€ για την «Συντήρηση οδοποιίας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.» , το οποίο κατανέµεται ως εξής:  

 

• Στο οικονοµικό έτος 2017 ποσό 260.000,00€ από ΣΑΤΑ 

• Στο οικονοµικό έτος 2018 ποσό 540.000,00€ (270.000,00€ 

ΣΑΤΑ και 270.000,00€ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ) 

 

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 τη 

δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι ποσό 

540.000,00€ 

 

Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της να ψηφίσει τις ανωτέρω 

πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε το άρθρο 72 

παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010.  

 
 

Β) 
 
Κύριε Πρόεδρε,   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το 

οικονοµικό έτος 2017 είναι εγγεγραµµένη πίστωση, ως εξής:   

 

A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη 

χρήση του 2016 
00.6142.002 15.000,00 362 21.08.2017 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00€   

  

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της να ψηφίσει την ανωτέρω 

πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 

1δ  του Ν. 3852/2010.  

 

Γ) 
 

Κύριε Πρόεδρε,   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το 

οικονοµικό έτος 2017 είναι εγγεγραµµένη πίστωση, ως εξής:   

 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και 

έσοδα κεφαλαίων 
00.6331.004 37.685,86 358 11.08.2017 

  ΣΥΝΟΛΟ 37.685,86€   

 

 Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της να ψηφίσει την ανωτέρω 

πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 

1δ  του Ν. 3852/2010.  

 

∆) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ 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 τον παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα 

για τη λογιστική τακτοποίηση του φόρου των τόκων (15%) που 

παρακρατήθηκε από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για το Α’ εξάµηνο 

2017 για το λογαριασµό 33-08-0114.  

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.6311.001 Φόροι τόκων 736,04 €  

 
 

Αριθµός ΠΑΥ 363/2017 

 
 
Ε) 
 
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 

και 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, παρακαλούµε για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης συνολικού ποσού 1.060.646,40 € για τους 
εξής Κ.Α.: 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



 

 

• 02.20.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 
εξοπλισµού (απορριµµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.)» 

 

• 02.30.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 
εξοπλισµού (ηµιφορτηγά κ.λ.π.)» 

 
• 02.35.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 

εξοπλισµού (ηµιφορτηγά κ.λ.π.)» 

 

σύµφωνα µε την ανάλυση ανά Κ.Α. και ανά έτος του παρακάτω πίνακα.  

 

K.A. Ποσό (µε Φ.Π.Α.) σε € 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

02.20.6243.001 33.390,72 133.562,88 133.562,88 133.562,88 133.562,88 100.172,16 

02.30.6243.001 9.820,80 39.283,20 39.283,20 39.283,20 39.283,20 29.462,40 

02.35.6243.001 9.820,80 39.283,20 39.283,20 39.283,20 39.283,20 29.462,40 

Σύνολο ανά έτος 53.032,32 212.129,28 212.129,28 212.129,28 212.129,28 159.096,96 

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

∆ιευκρινίζουµε ότι για το 2017 καλύπτεται η καταβολή τριών µηνιαίων 

µισθωµάτων, για το 2022 η καταβολή εννέα µηνιαίων µισθωµάτων ενώ για 

όλα τα υπόλοιπα έτη (2018-2021) 12 µηνιαίων µισθωµάτων. 

 
 

Αριθµός ΠΑΥ 366/2017 

 
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. 30/2017 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  
 
 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



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) 
 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 800.000,00 € σε 

βάρος του ΚΑ: 02.30.7323.018 για την «Συντήρηση οδοποιίας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.» , το οποίο κατανέµεται ως εξής:  

 

• Στο οικονοµικό έτος 2017 ποσό 260.000,00€ από ΣΑΤΑ 

• Στο οικονοµικό έτος 2018 ποσό 540.000,00€ (270.000,00€ 

ΣΑΤΑ και 270.000,00€ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ) 

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 τη 

δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού, ήτοι ποσό 

540.000,00€ 

 
 

Αριθµός ΠΑΥ 361/2017 

 
Β) 

 

A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη 

χρήση του 2016 
00.6142.002 15.000,00 362 21.08.2017 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00€   

 

 

Γ) 

 

A/A Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Π.Α.Υ. Ημ/νία 

1 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και 

έσοδα κεφαλαίων 
00.6331.004 37.685,86 358 11.08.2017 

  ΣΥΝΟΛΟ 37.685,86€   

 
 

∆) 

  

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφιση πίστωσης για τον 

παρακάτω Κ.Α. προκειµένου να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα για τη λογιστική 

τακτοποίηση του φόρου των τόκων (15%) που παρακρατήθηκε από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων για το Α’ εξάµηνο 2017 για το λογαριασµό 33-08-

0114, σύµφωνα και µε το αριθ. εισ. πρωτ. 19116/28-7-2017 έγγραφο του 

Ταµείου: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  CPV 

1 02.00.6311.001 Φόροι τόκων 736,04 €  

 
 

Αριθµός ΠΑΥ 363/2017 

 

 

Ε) 

 

Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης πίστωσης συνολικού 
ποσού 1.060.646,40 € για τους εξής Κ.Α.: 

 

• 02.20.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 
εξοπλισµού (απορριµµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.)» 

 

• 02.30.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 
εξοπλισµού (ηµιφορτηγά κ.λ.π.)» 

 
• 02.35.6243.001 µε τίτλο «Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) µηχ/κου 

εξοπλισµού (ηµιφορτηγά κ.λ.π.)» 

 

σύµφωνα µε την ανάλυση ανά Κ.Α. και ανά έτος του παρακάτω πίνακα.  

 

K.A. Ποσό (µε Φ.Π.Α.) σε € 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

02.20.6243.001 33.390,72 133.562,88 133.562,88 133.562,88 133.562,88 100.172,16 

02.30.6243.001 9.820,80 39.283,20 39.283,20 39.283,20 39.283,20 29.462,40 

02.35.6243.001 9.820,80 39.283,20 39.283,20 39.283,20 39.283,20 29.462,40 

Σύνολο ανά έτος 53.032,32 212.129,28 212.129,28 212.129,28 212.129,28 159.096,96 

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

∆ιευκρινίζεται ότι για το 2017 καλύπτεται η καταβολή τριών µηνιαίων 

µισθωµάτων, για το 2022 η καταβολή εννέα µηνιαίων µισθωµάτων ενώ για 

όλα τα υπόλοιπα έτη (2018-2021) 12 µηνιαίων µισθωµάτων. 

Αριθµός ΠΑΥ 366/2017 

 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0



Με την έναρξη των επόµενων οικονοµικών ετών  (2018-2022) πρέπει να 

εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα οι 

αποφάσεις ανάληψης-υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορά στις 

αντίστοιχες εναποµείνασες πιστώσεις για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί 

εντός εκάστου εκ των ετών αυτών, σύµφωνα µε το ποσό που αναγράφεται 

στον ανωτέρω πίνακα. 

 

• 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  193/2017 
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 Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
7. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τµήµα Λογιστηρίου 
9. Τµήµα Προµηθειών  

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
 
 
 

ΑΔΑ: Ω9ΥΒΩΗΓ-ΜΨ0
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