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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28ης Φεβρουαρίου 2018 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                         
                                       

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Δήμου έτους 2018 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 24 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Στη Δάφνη σήμερα την  28Η  Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.  συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού 
Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  2908/23-2-2018   πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – 
Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΜΑΛΑΚΗ  ΚΛΕΙΩ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

3 ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΚΑΛΔΙΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

13 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 
πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, 
παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.  
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 
8, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό 
αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση  και έθεσε υπόψη του σώματος: 
1. Το αριθμ.πρωτ. 2942/26-2-2018  έγγραφο του Οικονομικού τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
« Παρακαλείσθε όπως με απόφαση της Επιτροπής εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί (ψηφιστεί) η πίστωση για 

τον ΚΑ 00.6492.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με κατονομασία «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» συνολικού ποσού 20,00€, για κάλυψη 

της εν λόγω δαπάνης βάσει της υπ’ αρ. 8013/2017 απόφασης το μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» 
2. Το αριθμ.πρωτ. 2877/23-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού 

στο οποίο αναφέρεται ότι:  
«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
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3.  Την ΑΑΥ 97 της 2/1/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 4.000, 00  € για την ως άνω εργασία 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η συμπληρωματική δαπάνη και διατεθεί 
(ψηφιστεί) η πίστωση ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία:  
Αριθμός Μελέτης: 57 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εν λόγω συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2018» 

3. Το αριθμ.πρωτ. 2964/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
3. Την ΑΑΥ 91 της 2/01/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 5.993,28 € για την ως άνω εργασία 

 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η συμπληρωματική δαπάνη και διατεθεί (ψηφιστεί) η 
πίστωση ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  

 
         Κ.Α. 

 
             ΤΙΤΛΟΣ 

 
        CPV 

 
Δαπάνη για την 
Ο.Ε. 2018 με 
Φ.Π.Α. 24% 

 
  35.6162.0011 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ  

 
 
 90922000-6 

 
 
          47,18 € 

Η εν λόγω συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους  2018» 

4. Το αριθμ.πρωτ. 2965/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«       Λαμβάνοντας υπόψη :  
 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
3. Την ΑΑΥ 92 της 2/01/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 3.495,28 € για την ως άνω 

προμήθεια 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες και διατεθούν 
(ψηφιστούν) οι πιστώσεις ποσών με τα πιο κάτω στοιχεία :  

 
Κ.Α. 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
CPV 

 
Ο.Ε.2018 

 
35.6264.0002 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 
50530000-9 

 
4.997,20 € 

 
           Κ.Α. 

 
            Περιγραφή 

 
          CPV 

 
Δαπάνη για 
το Ο.Ε. 2018 
με Φ.Π.Α. 
24% 

    
   10.6162.0001 

 
            Συνεδριάσεις  
 

    32353000-2 
  Εγγραφή ήχου 

 
1.989,20 € 
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35.6672.0002 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
34913000-0 

 
500,00 € 

Η εν λόγω συμπληρωματικές δαπάνες θα βαρύνουν τους πιο πάνω αναφερόμενους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους  2018» 

5. Το αριθμ.πρωτ. 2966/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«              Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
3. Την ΑΑΥ 93 της 2/01/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 3.000,00 € για την ως άνω πρώτη 

υπηρεσία 
4. Την ΑΑΥ 94 της 2/01/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 5.000,00 € για την ως άνω δεύτερη 

υπηρεσία 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες και διατεθούν 
(ψηφιστούν) οι πιστώσεις ποσών με τα πιο κάτω στοιχεία. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς των 
προϋπολογισμών του Δήμου του οικονομικού έτους 2018. 
  
Αριθμός Μελέτης: 54/2017 

 
Κ.Α. 

 
Περιγραφή 

 
CPV 

Δαπάνη για 
την Ο.Ε. 2018 
με Φ.Π.Α. 
24% 

35.6162.0019 Εμβολιασμός 
και στείρωση 
αδέσποτων 
ζώων 

85200000-1 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

3.000,00 € 

35.6162.0022 Περισυλλογή 
και Περίθαλψη 
αδέσποτων 
ζώων 

85210000-3 
Σταθμοί φροντίδας 
Κατοικίδιων ζώων 

5.000,00 € 

» 

6. Το αριθμ.πρωτ. 2967/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 

 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η συμπληρωματική δαπάνη και διατεθεί 
(ψηφιστεί) η πίστωση ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εν λόγω συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού 
του Δήμου του οικονομικού έτους 2018» 

7. Το αριθμ.πρωτ. 2968/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
Κ.Α. 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

Δαπάνη για την 
Ο.Ε. 2018 με 
Φ.Π.Α. 24% 

 
35.6692.0007 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ & 
ΔΕΝΤΡΩΝ 

 
    3.855,00 € 
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1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 

 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η συμπληρωματική δαπάνη και διατεθεί 
(ψηφιστεί) η πίστωση ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  

 
         Κ.Α. 

 
              ΤΙΤΛΟΣ 

 
       CPV 

 
Ο.Ε. 2018 

 
 
35.6162.0016 

 
ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ   
 

 
 
   77341000-2 

 
 
15.612,29 € 

Η εν λόγω συμπληρωματική δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους  2018» 

8. Το αριθμ.πρωτ. 2969/26-2-2018  έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 
οποίο αναφέρεται ότι: 

«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
3. Την ΑΑΥ 98 της 2/01/2018 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 12.000,00 € για την ως άνω 

προμήθεια 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η συμπληρωματική δαπάνη και διατεθεί 
(ψηφιστεί) η πίστωση ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  
Αριθμός Μελέτης: 69/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

9. Το από 22-2-2018  έγγραφο του τμήματος περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 

Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί (ψηφιστεί) η πίστωση 
ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  

 
Κ.Α. 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
CPV 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΕΥΡΩ) 
Με Φ.Π.Α. 

20.6162.0003 Υπηρεσία Μεταφοράς 
Αποβλήτων από μπάζα, 
κατασκευές, 
καθαρισμούς 
οικοπέδων και 
Κοιμητηρίου κλπ στο 
Σύστημα ΑΕΚΚ. 

90513000-6 14.997,61 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  
2018» 

Κ.Α. Περιγραφή CPV Δαπάνη για την 
Ο.Ε. 2018 με 
Φ.Π.Α. 24% 

 
30.6654.0013 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 

44111400-5 
44500000-5 

 
 
  12.000,00 € 
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10. Το αριθμ.πρωτ. 3078/27-2-2018  έγγραφο του οικονομικού  τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«       Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 

 τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14  

 τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΠΔ. 80/16 

 την υπ’ αριθμόν εγκύκλιο 2/86708/0026/28-11-17 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 
7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) 

παρακαλείσθε όπως με απόφαση της Επιτροπής εγκριθούν οι δαπάνες και διατεθούν (ψηφιστούν) οι 
πιστώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018» 

11. Το αριθμ.πρωτ. 3112/27-2-2018  έγγραφο του διοικητικού  τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«       Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π. Δ. 80/16  
2. Την εγκύκλιο 2/10018/0026/30-12-16 ( Α Δ Α ΨΒΞΒΗ - ΔΤΗ ) 
3.Το άρθρο 66 § 2 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης   
     Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
4. Το γεγονός ότι στο ως άνω σεμινάριο είναι απαραίτητο να συμμετέχουν δύο υπάλληλοι από το 

Διοικητικό τμήμα. 
Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί (ψηφιστεί) η πίστωση 
ποσού με τα πιο κάτω στοιχεία :  
 

 Τίτλος : Δαπάνες επιμόρφωσης –εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ.) 

 Κ. Α. :  10.6073.0001 

 Ποσό ( καθαρό ) :        390,00      € 

 Φ Π Α (         % ) :               0           € 

 Συνολικό Ποσό:            390,00       € 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον πιο πάνω αναφερόμενο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  
2018» 

12. Το αριθμ.πρωτ. 3121/28-2-2018  έγγραφο του οικονομικού  τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«       Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 65/2016 απόφασης 7ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, παρακαλείσθε όπως με απόφαση της Επιτροπής εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί (ψηφιστεί) η 
πίστωση για τον ΚΑ 00.6492.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με κατονομασία «Δικαστικά 
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», συνολικού ποσού 360,00€. 
Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ποσού τόκων στην κα Τζαμουράνη Ελένη» 

13. Το αριθμ.πρωτ. 2429/12-2-2018  έγγραφο του διοικητικού  τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«       Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το N.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» μετά των 
σχετικών οδηγιών, των σχετικών εγκυκλίων, διατάξεων, τεχνικών προδιαγραφών, όπως ισχύουν 
σήμερα.  

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 
4. Το αριθ. πρωτ: 2/45592/0026/14-6-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 80/2016 από τους Δήμους. 
5. Την εγκύκλιο 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία οι 

δαπάνες που αφορούν υπερωριακή εργασία δεν αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου στην αρχή του έτους 
πάρα μόνο όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση ανάληψης εκδίδεται πριν τη 
συγκρότηση του σχετικού συνεργείου.   

6. Τα έγγραφα των αρμόδιων υπαλλήλων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου που θα 
χρειαστεί να παρέχει υπερωριακή εργασία στο Δήμο  για το μήνα Μάρτιο.    

Παρακαλείσθε, όπως, με απόφαση της Επιτροπής, εγκριθούν οι δαπάνες και διατεθούν (ψηφιστούν) οι 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 που αφορούν υπερωρίες μηνός Μαρτίου για 
υπηρεσίες του Δήμου ως εξής:  
 

1. Για την  με Κ.Α.: 10.6012.0001  πίστωση με κατονομασία «"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών”, «Ποσού: 332,90 € 
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2. Για την με Κ.Α.: 10.6022.0001   πίστωση με κατονομασία «  “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες” , Ποσού: 124,40 € 

3. Για την με Κ.Α.: 20.6012.0001  πίστωση με κατονομασία «“Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού” , Ποσού: 2.122,02 € 

4. Για την με Κ.Α.: 35.6012.0001 πίστωση με κατονομασία « “Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την 
υπηρεσία του πρασίνου” , Ποσού: 61,80 €» 

Κατόπιν των ανωτέρω  ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος κάλεσε την Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση να  
αποφασίσουν  σχετικά. 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις 
των μελών της, έλαβε γνώση των αριθμ.πρωτ. 2942, 3078 και 3121/2018 εγγράφων του 
Οικονομικού Τμήματος, των αριθμ.πρωτ. 2877, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 και 2969/2018 
εγγράφων του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού, του από 22-2-2018 εγγράφου του 
τμήματος περιβάλλοντος,  και των αριθμ.πρωτ. 2429 και 3112/2018 εγγράφων του διοικητικού 
τμήματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις, της αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Οικονομικών , της παρ. 1δ του άρθρου 72, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), της 
παρ. 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α),  των παρ. 7 και 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14, της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ΠΔ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α), την  
αριθμ. εγκύκλιο 2/86708/0026/28-11-17 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), και του 
Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας» όπως ισχύει,  σκέφθηκε και 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2018,  για την πραγματοποίηση και πληρωμή των κατωτέρω δαπανών ως εξής:  
Α) 

 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων», ποσού 20,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2018, για κάλυψη της εν λόγω δαπάνης βάσει της υπ’ αρ. 8013/2017 
απόφασης το μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ – ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», 
ποσού 1.989,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2018. 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ», ποσού 47,18 € σε βάρος του Κ.Α. 
35.6162.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ποσού 4.997,20€, σε βάρος του 
Κ.Α. 35.6264.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ποσού 500,00 € 
σε βάρος του Κ.Α. 35.6672.0002  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. 

 «Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων», ποσού 3.000,00 € , σε βάρος του Κ.Α. 
35.6162.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων», ποσού 5.000,00 € , σε βάρος του Κ.Α. 
35.6162.0022 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ & ΔΕΝΤΡΩΝ», ποσού 3.855,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0007 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ», ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6654.0013   του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2018. 

 «Υπηρεσία Μεταφοράς Αποβλήτων από μπάζα, κατασκευές, καθαρισμούς 
οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ στο Σύστημα ΑΕΚΚ», ποσού 14.997,61€ σε βάρος του 
Κ.Α. 20.6162.0003   του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 
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 «Δαπάνες επιμόρφωσης- εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια 
κλπ.)», ποσού 390,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6073.0001   του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2018, προκειμένου να μετέχουν  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Περιγράμματα 
γενικών και ειδικών θέσεων εργασίας σύμφωνα νέο κανονιστικό πλαίσιο» δύο υπάλληλοι 
από το Διοικητικό Τμήμα 

 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων», ποσού 360,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001   του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2018 

 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών», Μαρτίου 2018, ποσού 332,90 € σε βάρος του Κ.Α. 
10.6012.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για 
διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες», Μαρτίου 2018, ποσού 124,40 € σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6022.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού», Μαρτίου 2018, ποσού 2.122,02 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6012.0001   
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

 «Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου», Μαρτίου 2018, 
ποσού 61,80 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6012.0001    του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2018 
 

Β) 

 
 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
 

ΚΑ 

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

ΠΟΣΟ 

265 00.6126.0008 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ 2.000,00 

266 00.6151.0004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΠ 1.000,00 

267 00.6151.0005 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ 15% ΑΠΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.000,00 

268 00.8231.0024 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2,55% 1.100,00 

269 20.6041.0001 

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (25 - 2/1/2018) 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔ. 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 72.624,00 

270 20.6054.0001 

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (36 - 2/1/2018) 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21.431,34 

271 20.6141.0006 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ Δ.Τ./Δ.Φ. ΑΠΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.000,00 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης   του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2018,  για την πραγματοποίηση και πληρωμή της κατωτέρω δαπάνης  ως εξής: 
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 «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ», ποσού 15.612,29 € σε 

βάρος του Κ.Α. 35.6162.0016   του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

Στο ανωτέρω σκέλος της απόφασης μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ 
Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος δεδομένου η εργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες του 
Δήμου και όχι από  ιδιώτη με την διαδικασία της ανάθεσης. 
Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.     
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
      ΜΙΧ. Ι  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ      

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ –ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   
    
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
     ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  


