
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 10ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8543/5-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,     

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Πλατάκου 

Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  2Ο Η.Δ. 

Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αρ.Πρωτ. 

111412/39321/23.01.2018, επικυρώθηκε η υπ΄αρ. 336/13.12.2017 (ΑΔΑ:ΨΠ05ΩΗ8-Ζ0Δ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού. 

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην 

Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου (άρθρο 

158 παρ. 4 του Ν. 3463/2006) κα του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), ενώ η 

ανάληψη των υποχρεώσεων (ανάληψη δαπανών κατά την ορολογία του Λογιστικού των Ο.Τ.Α.) αποτελεί 

αρμοδιότητα του Δημάρχου. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 188/10-7-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 8865/13-7-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΗ8-ΓΥ4



 

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145) και την 

με αρ. Πρωτ. 2/100018/0026 – 30/12/2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ο αρμόδιος Διατάκτης 

συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα το οποίο αποστέλλει στην οικονομική υπηρεσία του οικείου φορέα. Η έκδοση 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της 

σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου εγκρίνει τη διενέργεια των δαπανών (δημοσιονομική δέσμευση) 

και στη συνέχεια διαθέτει τις πιστώσεις ή κατά περίπτωση προβαίνει σε ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης (ματαίωση ή αναβολή διενέργειας δαπάνης) όταν αυτές δεν εκτελούνται μερικώς ή ολικώς εντός 

του οικονομικού έτους μέσω ανακλητικών αποφάσεων.  

          Με βάση τα ανωτέρω  παραθέτονται προς έγκριση και διάθεση οι παρακάτω πιστώσεις του 

προϋπολογισμού: 

 

  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016   

α/α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΨΗΦΙΣΗ 

1 20.6264.0001 

Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών , 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2018 μελέτη της Δ/νσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου . 37.680,00 

2 10.6263.0001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2018 μελέτη της Δ/νσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου . 7.000,00 

3 

30.6262.0048 

Αποκαταστάσεις οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδιων 

κατασκευών από βανδαλισμούς στη  Φιλοθέη , συν. Π/Υ 

22.729,20 €. Το υπόλοιπο ποσό των 7.729,20 € θα 

βαρύνει τον Π/Υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχικών 

Υπηρεσιών .  15.000,00 

4 

15.6142.0002 

Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων , 

συν. Π/Υ 59.978,80 € . Το υπόλοιπο ποσό των 24.978,80 € 

θα βαρύνει τον Π/Υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 11/2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού . 35.000,00   
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5 

35.6264.0001 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,συν. Π/Υ 

24.180,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 14.180,00 € θα 

βαρύνει τον Π/υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 15/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου . 10.000,00 

 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/100018/0026 – 30/12/2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 111412/39321/23.01.2018 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με την οποία επικυρώθηκε η υπ΄αρ. 336/13.12.2017 (ΑΔΑ:ΨΠ05ΩΗ8-Ζ0Δ) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αναφορικά με την ψήφιση 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως 

ακολούθως: 

 

  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016   

α/α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΨΗΦΙΣΗ 

1 20.6264.0001 

Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών , 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2018 μελέτη της Δ/νσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου . 37.680,00 

2 10.6263.0001 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/2018 μελέτη της Δ/νσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου . 7.000,00   
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3 

30.6262.0048 

Αποκαταστάσεις οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδιων 

κατασκευών από βανδαλισμούς στη  Φιλοθέη , συν. Π/Υ 

22.729,20 €. Το υπόλοιπο ποσό των 7.729,20 € θα 

βαρύνει τον Π/Υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχικών 

Υπηρεσιών .  15.000,00 

4 

15.6142.0002 

Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων , 

συν. Π/Υ 59.978,80 € . Το υπόλοιπο ποσό των 24.978,80 € 

θα βαρύνει τον Π/Υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 11/2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού . 35.000,00 

5 

35.6264.0001 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,συν. Π/Υ 

24.180,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 14.180,00 € θα 

βαρύνει τον Π/υ του έτους 2019 , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 15/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου . 10.000,00 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2018 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10 Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 13 -7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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