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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 31/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 2991/6/2-2-2018 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) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) την αριθ. πρωτ. 2818/30-1-2018 εισήγηση του Ιδιαιτέρου 
Γραφείου Δημάρχου, β) την αριθ. πρωτ. 2982/1-2-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Κοιμητηρίου γ) την αριθ. πρωτ. 2996/2-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, δ) την αριθ. πρωτ. 3024/2-2-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ε) την αριθ. πρωτ. 3161/5-2-2018 εισήγηση 
του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων, στ) 
την αριθ. πρωτ. 3128/5-2-2018 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ζ) το 
από 5/2/2018 επείγον έγγραφο (μέσω e-mail) της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου 
επί του θέματος: 
 
 
Α) 
 
Θέμα: Διάθεση - Ψήφιση πίστωσης και έκδοση Π.Α.Υ. του προϋπολογισμού 
του έτους 2018 
  

 
 
Παρακαλείσθε όπως σε προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προβείτε 

στην έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και στην διάθεση της 

κατωτέρω πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 

2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.  

 

 

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

1 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 00.6111.001 4.367,28 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 4.367,28€   

 
 
 
 
Β) 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 
σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 02.45.6699.003  του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2018 

 
Σχ.: Η υπ' αριθμ. 26/2018 Μελέτη 
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Παρακαλείστε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης ύψους 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.6699.003, του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που αφορά την προμήθεια 
μεταλλικών κιβωτίων κατάλληλων για την φύλαξη των οστών του Δημοτικού 
Νεκροταφείου. 
 
 
Γ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 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 & ψήφισης πίστωσης 

για τον παρακάτω Κ.Α. προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να εκδώσει Άδεια Συλλογής 

και Μεταφοράς αποβλήτων ΑΕΚΚ με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην οργάνωση 

της διαδικασίας συλλογής των αποβλήτων ΑΕΚΚ στην πηγή παραγωγής τους ανάλογα 

με το είδος τους και τη φυσικοχημική τους σύσταση και στη συλλογή και μεταφορά 

αποβλήτων ΑΕΚΚ με τα γενικότερα συνεπαγόμενα οφέλη σε θέματα καθαριότητας για 

την πόλη. 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

1 02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων 
κατασκευών, εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων μέσω συλλογικού 
συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ 

1.500,00 € 

 
 
Συν.: Η Α.Μ. 20/18 
 
 
Δ) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών - ψήφιση πιστώσεων 

Σχετ:  

 
Κύριε Πρόεδρε 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν. Χαλκηδόνας, για το 

οικονομικό έτος 2018 είναι εγγεγραμμένες πιστώσεις  ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Προμήθεια δένδρων, θάμνων κλπ. φυτών 35.6692.015 20.000 

2 Προμήθεια πασσάλων κλπ. υλικών στήριξης 
δένδρων 

35.6662.045 2.000 

3 Προμήθεια ρολών έτοιμου χλοοτάπητα 35.6692.011 10.000 

4 Προμήθεια κηπευτικού χώματος, 
εδαφοβελτιωτικών κλπ. υποστρωμάτων και 
υλικών για εγκατάσταση χώρου πρασίνου 

35.6693.001 7.000 

5 Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων 
για τους χλοοτάπητες 

35.6693.004 800 
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Σχετ: 
  Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

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

2014/25/ΕΕ )» 

  Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » 

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια’ και άλλες 

διατάξεις»  

Για τις ανωτέρω προμήθειες, συντάχθηκε η Α.Μ: 19/2018 μελέτη (Προμήθεια υλικών 
πρασίνου). Όλα τα παραπάνω είδη θα χρησιμοποιηθούν στις προγραμματισμένες από 
την Υπηρεσία μας επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, παιδ. χαρές, 
αύλειους χώρους σχολείων, δενδροφυτεύσεις πεζοδρομίων κλπ., καθώς και για τη 
συντήρηση αυτών. 
 
Η δαπάνη για τις ανωτέρω προμήθειες θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  39.800 €   
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2018. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τη συμπλήρωση 
προϋπολογισμού προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα προϊόντων.  
 

Οι προμήθειες των ειδών θα γίνουν τμηματικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 

Υπηρεσίας κάθε φορά  και θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2018. 

 
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.Δ 80/2016,  με 

απόφασή της, να εγκρίνει τη δαπάνη και να ψηφίσει (διαθέσει) τις  ανωτέρω 

πιστώσεις.  

 

ΣΥΝ: η υπ’ αριθ.  19/2018 μελέτη 

 
 
Ε) 
 
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 
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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:  

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 
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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 : 
 
 
 

Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

185/2017 30.6262.043 

Συντήρηση Η/Μ & 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 
Λίμνης,συστήματος 

προληπτικής πυρ/σίας 
& άρδευσης Άλσους 9.671,20 

 
 
 

117 

47/2017 10.6142.001 

Διαμόρφωση και 
ηλεκτρονική 
αποτύπωση 

διαδικασιών και 
δικλείδων ασφαλείας 

για την 
παρακολούθηση της 

λειτουργίας του 
κυκλώματος εσόδων 

του Δήμου 
Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος 5.642,00 
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20/2017 10.6265.034 

Συντήρηση & 
επισκευή 

φωτοτυπικών 
μηχανημάτων του 

Δήμου 5.200,00 
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ΘΕΜΑ 2ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤHΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και 
του άρθρου 9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών 
αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 
προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, 
ύδρευση, επικοινωνίες, μισθώματα, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για 
ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2017 
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 1γ αναφέρεται ότι με την έναρξη του 
οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς 
υποχρεώσεις και των εκκρεμών υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών,  και οι 
αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες 
για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, 
και τονίζεται ιδιαίτερα στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου το εξής : 
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«Τέλος, επισημαίνεται και πάλι 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 στην αρχή του οικονομικού έτους 2018 και αμέσως μετά 
την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών 
υποχρεώσεων, των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων του έτους θα πρέπει να προβεί στην διάθεση των κωδικών 
αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς 
της που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και κατά 
συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς τον πρόεδρο της ΟΕ 
την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου 
και σταθερού χαρακτήρα ως ακολούθως : 
 

Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό δέσμευσης 

έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

10.6643.004 
Φυσικό αέριο για το 

Δημαρχείο 10.000,00 
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00.6311.001 Φόροι τόκων 3.000,00 
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Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες 
 
ΣΤ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

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, για την παρακάτω υπηρεσία με 
στοιχεία: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

02.30.6262.046 7.000,00 
€ (με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2018  
7.000,00 
€ (με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2019 
και 
500,00 € 
(με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2020 

11/2018 50334130-5 

ΑΔΑ: ΨΠΑΛ46ΜΩ0Ι-64Χ



 

Προς ενημέρωση της επιτροπής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό 
των 14.500,00€ με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.046 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά 7.000,00€, κατά 7.000,00€ για το 
οικονομικό έτος 2019 και κατά 500,00 € για το οικονομικό έτος 2020. 

 

Με τη μελέτη για την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται η συντήρηση των 
τηλεφωνικών κέντρων των παρακάτω δημοτικών κτιρίων:  

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Δημαρχείο Δεκέλειας 97, Νέα Φιλαδέλφεια 

2 Κτίριο Αχαρνών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 
Χαλκηδόνα 

3 Τρίγωνο  Πίνδου & Αδελφών Γεωργιάδη 1, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

4 2ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια 

5 3ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας 25ης Μαρτίου 

6 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  Άλσος (τέρμα οδού Ατταλείας) 

7 Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας Ν. Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια 

 
Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των κτιρίων του Δήμου, ο οποίος 
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε 
αυτόν, οποιοδήποτε κτίριο κατασκευάσει, διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

 

Η χρονική διάρκεια της συντήρησης θα είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
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Παρακαλείται το Τμ. Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού & Φορολογικών 
Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, όπως προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες (έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κ.λ.π.). 

 
 
Ζ) 
 
Διάθεση πιστώσεων σε βάρος των κατωτέρω κωδικών του εγκεκριμένου πρ/σμού του 
Δήμου οικ. έτους 2018: 
 
Ι.        00.6492.001 « Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή 
συμβιβαστικών πράξεων (περιλ.έξοδαπτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων 
κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη)» 
 ποσό  195,80€ 
 
ΙΙ.         00.6823.001 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 846,43€ 
 
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. 6/2018 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 ει  κατά πλειοψηφία 
[(5 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ (ως προς ορισμένες εισηγήσεις)-1 ΑΠΟΧΗ (ως προς 

ορισμένες 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) 

 

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

1 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 00.6111.001 4.367,28 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 4.367,28€   

 

Αριθμός ΠΑΥ 118/2018 
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 Σχετικές οι αριθ. 72/2017 και 87/2017 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής και Δημ. 

Συμβουλίου περί χορήγησης πληρεξουσιότητας για την ανωτέρω υπόθεση στον 

δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Κ.Παπαρρηγόπουλο και καθορισμό της αμοιβής αυτού 

αντιστοίχως. 

 

Β) 

 
 
Διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.6699.003 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 που αφορά την 
προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων, κατάλληλων για την φύλαξη των οστών του 
Δημοτικού Νεκροταφείου. 
 
Σχετ.: Η υπ' αριθ. 26/2018 Μελέτη 

 

Αριθμός ΠΑΥ 120/2018 

 
 
 
Γ) 
 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

1 02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων 
κατασκευών, εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων μέσω συλλογικού 
συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ 

1.500,00 € 

 
προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να εκδώσει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς 
αποβλήτων ΑΕΚΚ με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην οργάνωση της διαδικασίας 
συλλογής των αποβλήτων ΑΕΚΚ στην πηγή παραγωγής τους ανάλογα με το είδος 
τους και τη φυσικοχημική τους σύσταση και στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 
ΑΕΚΚ με τα γενικότερα συνεπαγόμενα οφέλη σε θέματα καθαριότητας για την πόλη. 
 
Συν.: Η Α.Μ. 20/18 
 
 

Αριθμός ΠΑΥ 121/2018 

 
 
 
Δ) 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
€ 

1 Προμήθεια δένδρων, θάμνων κλπ. φυτών 35.6692.015 20.000 

2 Προμήθεια πασσάλων κλπ. υλικών στήριξης 
δένδρων 

35.6662.045 2.000 

3 Προμήθεια ρολών έτοιμου χλοοτάπητα 35.6692.011 10.000 

4 Προμήθεια κηπευτικού χώματος, 
εδαφοβελτιωτικών κλπ. υποστρωμάτων και 
υλικών για εγκατάσταση χώρου πρασίνου 

35.6693.001 7.000 

5 Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων 
για τους χλοοτάπητες 

35.6693.004 800 

 
 

Αριθμός ΠΑΥ 124/2018 

 
Σχετ: 

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

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

2014/25/ΕΕ )» 

  Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » 

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια’ και άλλες 

διατάξεις»  

Για τις ανωτέρω προμήθειες, συντάχθηκε η Α.Μ: 19/2018 μελέτη (Προμήθεια 
υλικών πρασίνου). Όλα τα παραπάνω είδη θα χρησιμοποιηθούν στις 
προγραμματισμένες από την Υπηρεσία Πρασίνου επεμβάσεις σε κοινόχρηστους 
χώρους πρασίνου, παιδ. χαρές, αύλειους χώρους σχολείων, δενδροφυτεύσεις 
πεζοδρομίων κλπ., καθώς και για τη συντήρηση αυτών. 
 
 
Η δαπάνη για τις ανωτέρω προμήθειες θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  39.800 €   
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2018. 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τη συμπλήρωση 
προϋπολογισμού προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα προϊόντων.  
 

Οι προμήθειες των ειδών θα γίνουν τμηματικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 

Υπηρεσίας Πρασίνου κάθε φορά  και θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2018. 

 
 
 
 
 
Ε) 
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1) 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), ως ακολούθως : 

 
 
 
 

Αριθμός Αρχικής 
απόφασης 
έγκρισης 

πολυετούς 
υποχρέωσης Κ.Α. Περιγραφή 

Ποσό 
δέσμευσης 
έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

185/2017 30.6262.043 

Συντήρηση Η/Μ & 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 
Λίμνης,συστήματος 

προληπτικής πυρ/σίας 
& άρδευσης Άλσους 9.671,20 

 
 
 

117 

47/2017 10.6142.001 

Διαμόρφωση και 
ηλεκτρονική 
αποτύπωση 

διαδικασιών και 
δικλείδων ασφαλείας 

για την 
παρακολούθηση της 

λειτουργίας του 
κυκλώματος εσόδων 

του Δήμου 
Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος 5.642,00 
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20/2017 10.6265.034 

Συντήρηση & 
επισκευή 

φωτοτυπικών 
μηχανημάτων του 

Δήμου 5.200,00 
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2) ‘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), ως ακολούθως : 
 

 

Κ.Α. Περιγραφή 
Ποσό δέσμευσης 

έτους 2018 

 
 

ΠΑΥ 

10.6643.004 
Φυσικό αέριο για το 

Δημαρχείο 10.000,00 
 

122 

00.6311.001 Φόροι τόκων 3.000,00 
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ΣΤ) 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) Α.Μ. CPVS 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

02.30.6262.046 7.000,00 
€ (με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2018  
7.000,00 
€ (με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2019 
και 
500,00 € 
(με 
Φ.Π.Α.) 
για το 
έτος 2020 

11/2018 50334130-5 

 

Αριθμός ΠΑΥ 108/2018 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας 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’) «Δημόσιες 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 Διοίκησης − 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό 
των 14.500,00€ με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.046 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 κατά 7.000,00€, κατά 7.000,00€ για το 
οικονομικό έτος 2019 και κατά 500,00 € για το οικονομικό έτος 2020. 

 

Με τη μελέτη για την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται η συντήρηση των 
τηλεφωνικών κέντρων των παρακάτω δημοτικών κτιρίων:  
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Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Δημαρχείο Δεκέλειας 97, Νέα Φιλαδέλφεια 

2 Κτίριο Αχαρνών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 
Χαλκηδόνα 

3 Τρίγωνο  Πίνδου & Αδελφών Γεωργιάδη 1, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

4 2ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια 

5 3ος Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας 25ης Μαρτίου 

6 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  Άλσος (τέρμα οδού Ατταλείας) 

7 Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας Ν. Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια 

 
Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός πίνακας των κτιρίων του Δήμου, ο οποίος 
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθεί σε 
αυτόν, οποιοδήποτε κτίριο κατασκευάσει, διαμορφώσει ή ενοικιάσει ο Δήμος κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

 

Η χρονική διάρκεια της συντήρησης θα είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
 Με την έναρξη του οικονομικού έτους  2019 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 για συνολικό 

ποσό 7.000,00 €, ενώ με την έναρξη του οικονομικού έτους  2020 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 για συνολικό ποσό 500,00 €. 

 
                                                                                        
 
Ζ) Διάθεση πιστώσεων σε βάρος των κατωτέρω ΚΑ: του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, ως εξής: 
 
Ι.   00.6492.001 « Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών 
πράξεων (περιλ.έξοδαπτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων 
κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη)» 
 ποσό  195,80 € 
 

Αριθμός ΠΑΥ 131/2018 
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ΙΙ.     00.6823.001 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» ποσό 846,43 € 
 

   

Αριθμός ΠΑΥ 132/2018 

 

 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 

μειοψήφησε ως προς τις α΄, β΄ και στ΄ εισηγήσεις και απείχε από την 

ψηφοφορία ως προς τις υπόλοιπες, και ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος μειοψήφησε, 

μόνο ως προς τις β΄ και στ΄ εισηγήσεις, υπερψηφίζοντας ως προς την 

τελευταία μόνο την δαπάνη που αφορά το έτος 2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  31/2018 
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 Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
7. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
8. Τμήμα Κοιμητηρίου 
9. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

10. Τμήμα Λογιστηρίου 
11. Τμήμα Προμηθειών  
12. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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