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Νέα Φιλαδέλφεια   13/2/2018    
   
Αριθ. Πρωτ.: 3970 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

 
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 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. 7/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 38/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 13 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. 3691/7/9-2-2018 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 και 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος  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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
Θέτω υπόψη σας α) τις αριθ. πρωτ. 3229/5-2-2018, 3238/5-2-2018 και 3261/5-2-
2018 εισηγήσεις του Τμήματος Κοιμητηρίου, β) την αριθ. πρωτ. 3284/6-2-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) την αριθ. πρωτ. 3747/12-2-2018 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος: 
 
 
Α) 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 
σχετικής πίστωσης σε βάρος του κατωτέρω Κ.Α. 02.45.7135.002 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 

 
Σχ.: Η υπ' αριθμ     29/2018 Μελέτη 
 

Παρακαλείστε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.7135.002  του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που αφορά την προμήθεια Εργαλείων. 
 
 
Β) 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 
σχετικής πίστωσης σε βάρος του κατωτέρω Κ.Α. 02.45.6699.008 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 

 
Σχ.: Η υπ' αριθμ      30 /2018 Μελέτη 
 

Παρακαλείστε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.6699.008  του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που αφορά την προμήθεια ξύλινων σταυρών για 
τη σήμανση τάφων άνευ μνημείου. 
 
 
Γ) 
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ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση σχετικής 
πίστωσης σε βάρος του κατωτέρου Κ.Α. 02.45.6265.004, του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

 
Σχ.: Η υπ' αριθμ      31/2018 Μελέτη 
 

         Παρακαλείστε για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση 
σχετικής πίστωσης συνολικού  ύψους  20.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α 02.45.6265.004 
που αφορά την αποκατάσταση φθορών ταφικών μνημείων για το Δημοτικο Κοιμητήριο 
του προϋπολογισμού του Δήμου ποσού 20.000,00€ οικονομικού έτους 2018 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
 
Δ) 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης. 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφιση 

(διάθεση) πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για την 

παρακάτω προμήθεια με στοιχεία: 

 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 
(€) 

Α.Μ. CPV 

1 
 
 

Προμήθεια υλικών 
άρδευσης  
αυτόματου 
ποτίσματος 
 

02.35.6662.036 
 
 

10.000 € 
 
 

  28/18 
 
 
 

45232120-9 

 

Προς ενημέρωση της 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’) «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. 
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 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

Με τη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια υλικών άρδευσης 

αυτόματου ποτίσματος για την συντήρηση χώρων πρασίνου εντός των διοικητικών 

ορίων  του  Δήμου. 

 

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2018 και συγκεκριμένα 

έως 31-12-2018. 

 
 
 
Ε) 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση - Ψήφιση πίστωσης και έκδοση Π.Α.Υ. του προϋπολογισμού 
του έτους 2018 
 
Κύριε Πρόεδρε,   

Στον προϋπολογισμό του Δήμου  Ν.Φιλαδέλφειας –Ν.Χαλκηδόνας  για το οικονομικό 

έτος 2018 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ως εξής:   

 

 

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

1 Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον 
Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά 

15.6721.001 19.228,02 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 19.228,02€   

 

 

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.  

 
 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

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

καταγράφονται στο αριθ. 7/2018 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 και 
μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ει   

ομόφωνα ως προς τις α΄, β΄, και ε΄ εισηγήσεις 
κατά πλειοψηφία  

(4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις 
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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) 

Διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.7135.002  του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που αφορά την προμήθεια 
Εργαλείων. 
 
Σχ.: Η υπ' αριθμ      29/2018 Μελέτη 
 

Αριθμός ΠΑΥ 134/2018 

 
Β) 
 

Διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.45.6699.008  του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που αφορά την προμήθεια 
ξύλινων σταυρών για τη σήμανση τάφων άνευ μνημείου. 
 
Σχ.: Η υπ' αριθμ      30 /2018 Μελέτη 
 
 

Αριθμός ΠΑΥ 135/2018 

 
Γ) 
 

         Διάθεση πίστωσης συνολικού  ύψους  20.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α 02.45.6265.004 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018 που αφορά την αποκατάσταση φθορών ταφικών μνημείων για 
το Δημοτικο Κοιμητήριο.  
 
  Σχ.: Η υπ' αριθμ      31/2018 Μελέτη 

 

Αριθμός ΠΑΥ 133/2018 

 
Δ) 
 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

(€) 
Α.Μ. CPV 

1 
 
 

Προμήθεια υλικών 
άρδευσης  
αυτόματου 
ποτίσματος 
 

02.35.6662.036 
 
 

10.000 € 
 
 

  28/18 
 
 
 

45232120-9 

 
 

Αριθμός ΠΑΥ 136/2018 
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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’) «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. 

 

Με τη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια υλικών άρδευσης 

αυτόματου ποτίσματος για την συντήρηση χώρων πρασίνου εντός των διοικητικών 

ορίων  του  Δήμου. 

 

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2018 και συγκεκριμένα 

έως 31-12-2018. 

 
                                           
 
Ε) 
 

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

1 Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον 
Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά 

15.6721.001 19.228,02 139 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 19.228,02€   

 

 
 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 τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από 

την ψηφοφορία, μόνο ως προς τις γ΄ και δ΄ εισηγήσεις. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  38/2018 

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. Τμήμα Κοιμητηρίου 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τμήμα Λογιστηρίου 
9. Τμήμα Προμηθειών  

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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