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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 52/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 Δήμου». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 6 του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 5513/11/2-3-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 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, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη  6) Ανανιάδης Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι 
δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 4907/23-2-2018 και 5775/6-3-2018 εισηγήσεις 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, β)  την αριθ. πρωτ. 5631/2-3-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) την αριθ. πρωτ. 5789/6-3-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος: 
 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: «Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 
πίστωσης». 
 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  για τον 

παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018  και στην  

ψήφιση πίστωσης . 

Οι διατάξεις που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/2006) και ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η προμήθεια θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

   

                                                      
 
 
Β) 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης. 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το οικονομικό έτος 

2017 είναι εγγεγραμμένη πίστωση, ως εξής: 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ € 

02.15.6412.001                Δαπάνες μεταφορών 3.800 
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPV 

1 
 

Αποξήλωση 
διαφόρων 
εγκαταστάσεων 

02.35.6279.001 
 

7.441,46€ 
 

  
122/17 
 

45111220-6 

 
 

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

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 

3852/2010.  

 
 
 
Γ) 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  και Ψήφιση σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α. προϋπολογισμού  του Δήμου  
οικ. έτους 2018 
 

Παρακαλούμε, για την Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Ψήφιση σχετικής 
πίστωσης, έτους 2018  για τους κάτωθι κωδικούς:  
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

02.15.6117.002 
«Σύμβαση μίσθωσης έργου με 

ψυχολόγο». 
      11.000,00  €  

02.15.6117.011 
« Σύμβαση μίσθωσης έργου με 
δάσκαλο σύγχρονου χορού και 

αυτοσχεδιασμού (ανταποδοτικό) 
12.000,00 € 

 
 
 
Δ) 
 
Θέμα: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (πολυετείς 
και συνεχιζόμενες δαπάνες) 
 Κύριε Πρόεδρε: 
Εισηγούμαστε την ψήφιση και διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων:  
Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο : 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές 
ισχύουν, «Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή 
βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως 
οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί 
ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)». 

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς 
αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής: 

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου 
φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων 
Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:  
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α) έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που 
αφορούν στη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού και 

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και 
απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις 
αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις 
πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.» 

 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω 
διατάξεων, εισηγούμαστε τα παρακάτω θέματα :   
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο 
μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9). 
ΘΕΜΑ 1ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018.  
Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 
28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και 
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1α της Β’ 
ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι με την έναρξη του οικονομικού 
έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το 
μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στην Γ’ 
ενότητα αναφέρεται ρητά ότι : «επισημαίνεται 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 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10 η οικονομική 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 ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το 
δημοτικό συμβούλιο. 
 

Βάσει των ανωτέρω, η οικονομική επιτροπή. θα πρέπει με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018 να προβεί αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες 
πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί 
μέσα στο 2018 και για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε προς την οικονομική 
επιτροπή του Δήμου την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως : 
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Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 
50.6671.001 

Προμήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων 300,00 

169 

2 

20.6263.003 

Συντήρηση 
ελαστικών οχημάτων 

του Δήμου 3.000,00 

 
 
 

169 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.300,00€  

 
 
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες 
 
 
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. 11/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 

Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010, των άρθρων 158 και 172 του Ν. 3463/06, 
αυτές του Π.Δ. 80/2016, αυτές του  Ν. 4013/2011 και του Ν. 4412/2016, αυτές της 
υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Οικονομικών και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 (6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς τις α΄ και β΄ εισηγήσεις 
(5 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις 

 

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

αναφερομένων κωδικών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2018, ως εξής: 

Α) 

 

   

                                                      

Αριθμός ΠΑΥ 166/2018 

 

Οι διατάξεις που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/2006) και ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η προμήθεια θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ € 

02.15.6412.001                Δαπάνες μεταφορών 3.800 

ΑΔΑ: 691246ΜΩ0Ι-8Ν4



Β) 

 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPV 

1 
 

Αποξήλωση 
διαφόρων 
εγκαταστάσεων 

02.35.6279.001 
 

7.441,46€ 
 

  
122/17 
 

45111220-6 

 
 

Αριθμός ΠΑΥ 167/2018 

 
Γ) 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ  € Π.Α.Υ. 

1 Συμβάσεις μίσθωσης έργου με ψυχολόγο 02.15.6117.002 

11.000,00 
170 

2 Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο 
σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού 
(Ανταποδοτικό) 

02.15.6117.011 

12.000,00 

172 

 ΣΥΝΟΛΟ  
23.000,00  

 
 
 
Δ) 
 
 
 
‘Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018 κατά το μέρος της δαπάνης που θα εκτελεστεί μέσα 
στο έτος αυτό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), ως ακολούθως : 
 
 

 
 

Α/Α Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

1 
50.6671.001 

Προμήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων 300,00 

169 

2 

20.6263.003 

Συντήρηση 
ελαστικών οχημάτων 

του Δήμου 3.000,00 

 
 
 

169 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.300,00€  
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 Παρακαλείται το Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών 

Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο οποίος απείχε 

από την διεξαχθείσα ψηφοφορία ως προς το σύνολο των εισηγήσεων και ο κ. 

Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από αυτήν μόνο ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  52/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

  
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

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

             Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τμήμα Λογιστηρίου 
9. Τμήμα Προμηθειών  

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
 

ΑΔΑ: 691246ΜΩ0Ι-8Ν4
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