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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 4η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 13/1/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30
μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
ο

 ΘΕΜΑ 1 : «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019» (Εισηγητής: Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων
για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2019» (Εισηγητής: Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών ΥπηρεσιώνΑρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού
έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018.»
(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203, του Ν.4555/2018 για τη συμμετοχή του Δήμου στην 3η Διεθνή
Έκθεση Verde.tec 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. ΠροστασίαςΑρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)
ο
 ΘΕΜΑ 6 : «Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων & η
Πανελλήνια
Ένωση
Γενικών
Γραμματέων
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»-Εξειδίκευση
Πίστωσης (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)
 ΘΕΜΑ 7ο: «Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο πραγματοποιείται στο
Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου
2019 με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων &
Ποιότητα Ζωής» -Εξειδίκευση Πίστωσης (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)
 ΘΕΜΑ 8ο: «Υποβολή- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2018 του Δήμου Βριλησσίων για το
Δ’ τρίμηνο (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
ο
 ΘΕΜΑ 9 : «Διαγραφή οφειλής
ύψους 1.427,44€ από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους»
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
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 ΘΕΜΑ 10 : «Διαγραφή των υπ’αριθμ. 949,950,955,956,957,958,959 χρηματικών
καταλόγων συνολικού ποσού 20.746,61€ της οφειλέτριας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
ο
 ΘΕΜΑ 11 : «Διαγραφή οφειλής ύψους 680,96€ από βεβαιωμένο χρηματικό
κατάλογο
(Εισηγητής:
Δ/νση
Οικονομικών
ΥπηρεσιώνΑρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή οφειλής ύψους 37,18€ από βεβαιωμένους χρηματικούς
 καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 13ο: Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα
συνήθη επίπεδα» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)
ο
 ΘΕΜΑ 14 : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα: «Λήψη Απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων
Διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2019 λόγω ακύρωσης της αριθμ.
208/2018 ΑΔΣ» καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006, απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου
ο
 ΘΕΜΑ 15 : Λήψη Νέας Απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων
Διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2019 λόγω ακύρωσης της αριθμ.
208/2018 ΑΔΣ και έλλειψης της απαραίτητης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006, απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά τη λήψη της ΑΔΣ 12/2019.

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός των θεμάτων 4ο , 8ο ,
13ο , 14ο & 15ο .
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1

Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΖΑΡΛΗ-ΑΣΟΥΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
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(Γραφείο Δημάρχου) άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
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Γραφείο Δημάρχου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΗΜΕΡ.: 5/2/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1ο: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019.»

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων το
Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 έγγραφο
με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών». Στη συνέχεια εκδόθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ’ αριθ. πρωτ. 6324/1852/22-01-2019
έγγραφο με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ
αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019», με το οποίο
καλούνται οι φορείς να προγραμματίσουν και να αποστείλουν τα αιτήματά τους για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το αργότερο έως την
28-02-2019.
Η υποβολή του αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του
Δήμου δεν υπόκειται σε περιορισμό των αιτημάτων, οφείλει όμως να ληφθεί υπόψη η
δυσμενής δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και η ανάγκη για ορθολογική
διαχείριση των αναγκών σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 32465/25.9.2017 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ και το αντίστοιχο 80899/29073/9.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής σε συνάφεια με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 περί
Πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, του Ν. 4368/2016, με τον οποίο εξαιρέθηκαν από
την αναστολή προσλήψεων του Ν. 4093/2012 οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και
υλοποιήθηκαν προσλήψεις τακτικού προσωπικού της προκήρυξης 1/196Μ/2009 του
Δήμου σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/11.05.2015/τ.Α) για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.
3584/2007 (Α’ 143), εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία
κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα και δεν απαιτείται έγκριση της
επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 2503/97, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 2539/97, στους Οργανισμούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας πρέπει να προβλέπεται ο συνολικός αριθμός των
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υπαλλήλων που μπορούν να απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου. Στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ Β’ 113/5-22010), προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών.
Τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται συνοδεύονται από:
Α. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου, μόνο για προσωπικό ανταποδοτικού
χαρακτήρα, με την οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται
η απασχόληση αυτού του προσωπικού, κατά αριθμό, εκπαιδευτική βαθμίδα και
ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα
απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
Β. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ότι έχουν εγγραφεί οι
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2019, βεβαίωση ότι η εν λόγω
δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2020, σε περίπτωση που η
διάρκεια των συμβάσεων είναι πέραν της 31/12/2019.
Γ. Τον πίνακα Β’ του αριθμ. οικ. 3955/21-01-2019 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
Δ. Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τα κάτωθι:
Το γεγονός ότι την 31/3/2018 έληξαν συνολικά είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των
ανταποδοτικών υπηρεσιών. Οι είκοσι δύο (22) από αυτούς τους εργαζόμενους
κατέθεσαν την με αριθμό κατάθεσης 33664/3477/3-4-2018 αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων με προσωρινή διαταγή, η οποία μετά από διαδοχικές αναβολές θα εκδικαστεί
την 22/2/2019.
Το γεγονός ότι σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016
υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών που εκκρεμούσαν στο Δήμο Βριλησσίων λόγω των
διατάξεων του Ν. 3833/2010, όπως ίσχυε, περί περιορισμού των προσλήψεων (ΦΕΚ
διοριστέων 656/τΓ/7-9-2011), συνολικά 14 ατόμων (διορίστηκαν οι εννέα (9) και
εκκρεμεί η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων).
Το γεγονός ότι στον Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών με την αριθ. 8/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
μετά την αριθ. 8643/3165/15-2-2017 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής και τις αριθ. ΔΙΠΑΑΔ./Φ./ΕΓΚΡ./170/34183/17.11.2017 και
ΔΙΠΑΑΔ./Φ.ΕΓΚΡ./172/37955/23.11.2017 αποφάσεις της επιτροπής του αρ. 2 παρ. 1
της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, με τις οποίες εγκρίθηκε η κάλυψη έξι (6) θέσεων τακτικού
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
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Από τις ανωτέρω έξι θέσεις οι πέντε (5) έχουν ήδη καλυφθεί και θα καλυφθεί και η
έκτη με τη δημοσιοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018.
Το γεγονός ότι σε συνέχεια των διατάξεων του αρ. 24 του Ν. 4479/2017
τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και προστέθηκαν πενήντα τρεις (53) θέσεις
μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις οποίες έως σήμερα έχουν
εγκριθεί οι 48, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα οι προσλήψεις.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης λόγω
εποχικών αναγκών και ειδικότερα:
Κατά την τελευταία πενταετία αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης από τις
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεκατρείς (13) εργαζόμενοι και πέντε (5) άτομα
μετατάχθηκαν
σε
άλλους
Δήμους
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Συγχρόνως με τη μείωση αυτή του προσωπικού,
οι ανάγκες για αυτού του είδους τις υπηρεσίες βαίνουν αυξανόμενες.
Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Έχοντας υπόψη τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας
και για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας καθώς οι αποχωρήσεις
των εργαζομένων με συνταξιοδότηση και μετατάξεις (ενδοαυτοδιοικητική
κινητικότητα), έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσθετη επιβάρυνση των συνεργείων του
Δήμου μας και δυσχεραίνουν το έργο της ομαλής αποκομιδής των απορριμμάτων,
του οδοκαθαρισμού των οδών, την καθαριότητα των παιδικών χαρών, των σχολείων
και πλατειών, την εκτέλεση των εργασιών για τον καθαρισμό του χώρου της Ναυτικής
Βάσης εκτάσεως 30 στρεμμάτων από αποθέσεις μπαζών, πεσμένων δένδρων και
αγριόχορτων, την αποκομιδή των φυτικών απορριμμάτων της λαϊκής αγοράς, τον
καθαρισμό των δύο ρεμάτων Χαλανδρίου και Βριλησσού μήκους 5 περίπου
χιλιομέτρων, κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση εποχικού προσωπικού.

Επιπρόσθετα οι κλιματικές αλλαγές έχουν επιφέρει αλλαγές και στην καθημερινότητά
μας σε διάφορα επίπεδα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνονται συνεχώς σε
ένταση αλλά και συχνότητα. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι
χιονοπτώσεις κ.α προσθέτουν κάθε χρονιά επί πλέον εργασίες που επιβαρύνουν τις
υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου με συχνές πτώσεις δένδρων και κλάδων, με
πλημμυρικά φαινόμενα, με απόθεση φερτών υλικών στα οδοστρώματα από τα
ρέματα και το Πεντελικό όρος και με το συχνό φράξιμο των φρεατίων. Σύμφωνα με
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η διάρκεια του καύσωνα
του καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται σε πενήντα (50) ημέρες /έτος με τις ανάλογες
επιπτώσεις στις κλιματικές συνθήκες και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας –Αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων του Δήμου, που
ανήκει στο Τμήμα Καθαριότητας Πόλης, καλείται συχνά να συντονίσει τις Υπηρεσίες
του Δήμου και να κινητοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών που απειλούν την
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ασφάλεια των πολιτών της πόλης, σε συνεργασία και με άλλους φορείς του
Δημοσίου.
Ειδικότερα οι επιπρόσθετες ενέργειες που απαιτούνται είναι:
1. Καθαρισμός των δύο ρεμάτων Χαλανδρίου και Βριλησσού μήκους 5 περίπου
χιλιομέτρων, στα οποία γίνονται κατολισθήσεις χωμάτων, πτώσεις δένδρων και
παράνομες αποθέσεις μπαζών, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
2. Καθαρισμός του χώρου της Ναυτικής Βάσης εκτάσεως 30 στρεμμάτων, από
αποθέσεις μπαζών, πεσμένων δένδρων και αγριόχορτων.
3. Οδοκαθαρισμός 72 χιλιομέτρων οδών και 144 χιλιομέτρων πεζοδρομίων,
καθαριότητα 18 παιδικών χαρών, 18 σχολείων, 30 πλατειών και αποκομιδή όλων
των φυτικών απορριμμάτων της λαϊκής αγοράς κάθε Παρασκευή μεσημέρι καθώς και
καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων, όλες οι ανωτέρω εργασίες θα επιβαρύνουν
τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου μας.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω και εξαιτίας της ιδιοτυπίας των συνθηκών
λειτουργίας της Υπηρεσίας, κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η απασχόληση του κάτωθι
έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της ανταποδοτικής υπηρεσίας Καθαριότητας
για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ήτοι:




Πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου), για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από 1/4/201930/11/2019.
Δεκαπέντε (15) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για χρονικό
διάστημα οκτώ μηνών 1/4/2019- 30/11/2019.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προσλήψεων υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στους κάτωθι κωδικούς
ανταποδοτικών υπηρεσιών:
ΚΑ:20.6041, ΚΑ:20.6054.01.
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον Προϋπολογισμό έτους 2020 εφόσον
εγκριθούν και πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και οι συμβάσεις λήξουν μετά την
31/12/2019.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα
κάτωθι:
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι
(20) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
του Δήμου για το χρονικό διάστημα 1/4/2019-30/11/2019 (Υπηρεσία Καθαριότητας),
ως εξής:


Πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου), για το χρονικό διάστημα 1/4/2019 – 30/11/2019.
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Δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για το
χρονικό διάστημα 1/4/2019-30/11/2019.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, του
Ν. 2190/1994, όπως αυτό ισχύει και μετά από την έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες
θέσεις ανά φορέα.
Σε περίπτωση που οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορέσουν να
καλύψουν τις ανάγκες τους κατά τη θερινή και κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου για το τρέχον έτος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί εκ νέου να εγκρίνει
την πρόσληψη επιπλέον ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου τα
αιτήματα να προωθηθούν στο ΥΠ.ΕΣ με σκοπό την έγκριση των αιτούμενων
προσλήψεων.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Ανθρώπινου
Δυναμικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΗΜΕΡ.: 7/2/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 2ο: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού του Δήμου
Βριλησσίων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2019»
Στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων το
Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 έγγραφο
με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών». Στη συνέχεια εκδόθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ’ αριθ. πρωτ. 6324/1852/22-01-2019
έγγραφο με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ
αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019», με το οποίο
καλούνται οι φορείς να προγραμματίσουν και να αποστείλουν τα αιτήματά τους για
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους το αργότερο έως την 15-02-2019.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει, και σε συνάρτηση με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009, παρέχεται η
δυνατότητα μεταξύ των δήμων και φυσικών προσώπων, για την εκτέλεση έργων που
δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού του
φορέα. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη
σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή το φορέα με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύουν.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 δεν
επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για κάλυψη διοικητικών αναγκών
ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα.
Τα αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που υποβάλλονται
συνοδεύονται από:
Α. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου, στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο
απαιτείται η ανάθεση του έργου, ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για την
εκτέλεσή του, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα και το συγκεκριμένο έργο
που θα εκτελέσει ο ανάδοχος / οι ανάδοχοι, ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής του
έργου (ολικά ή τμηματικά), το συνολικό ποσό αμοιβής κάθε αναδόχου και οι Κ.Α. του
προϋπολογισμού με τις αντίστοιχες πιστώσεις καθώς και το γεγονός ότι το έργο που
θα εκτελεστεί δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων.
Β. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ότι έχουν εγγραφεί επαρκείς
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και ότι αντίστοιχες
πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, εφόσον
εγκριθούν και υλοποιηθούν οι συμβάσεις πέραν της 31/12/2019.
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Γ. Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Δ. Εισηγητική έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα
και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.
Ε. Παράρτημα Γ2 του ΑΣΕΠ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με προέλευση
πιστώσεων από τους ΚΑΠ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα κάτωθι:
1.Το Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ΤΑ΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/21-12-2009 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
3.Το άρθρο ένατο, του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό δίκαιο
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» όπως ισχύει,
σύμφωνα με το οποίο «Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου
προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280),
εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία και των υδρονομέων άδρευσης, καθώς και της πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς
της αυτοδιοίκησης».
4.Την ΠΥΣ 33/06, «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 2 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών… και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 256/Α') και τις διατάξεις του
άρθρου 2, του Ν.4147/2013 όπου προβλέπεται ότι μετά το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα
στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των
προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που
απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης
αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα
και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς»,
προτείνονται τα εξής:
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
Έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας για την υποβολή προτάσεων και λύσεων σχετικά με τη βελτιστοποίηση
της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και των εν γένει εργασιών
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της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κρίνεται απαραίτητη η
απασχόληση δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το κάτωθι έργο:
«Συλλογή και στατιστική επεξεργασία στοιχείων των σύμμεικτων, οργανικών,
ανακυκλώσιμων υλικών, μάζας ξύλου κλπ. από τα αρχεία του Δήμου Βριλησσίων,
των ΧΥΤΑ Φυλής, της ΕΕΑΑ, του ΕΜΑΚ και όλων των υπολοίπων σχετικών
φορέων».
Οι απασχολούμενοι ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων θα απασχοληθούν με χρονική διάρκεια της σύμβασης δώδεκα
(12) μηνών, με ποσό αμοιβής 10.000 ευρώ/12 μήνες έκαστος για την υποστήριξη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Στον ΟΕΥ του Δήμου υπάρχει μία (1) οργανική θέση υπηρετούντος μονίμου
υπαλλήλου, Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας ενώ δεν υφίσταται θέση ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
(καταργήθηκαν με τις διατάξεις τις παρ. 1α, άρθρο 33, του Ν.4024/2011 οι δύο (2)
θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ Περιβαλλοντολόγων που υπήρχαν στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Αριθμ. Υπουργ. Απόφασης 22178/1-6-2012), ΦΕΚ
1788/τΒ/6/6/2012).
Το έργο που θα εκτελεστεί δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από το υπάρχον
προσωπικό του Δήμου καθώς δεν ανήκει στο καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων αλλά
απαιτεί και χρόνο απασχόλησης που θα παρεμπόδιζε την εκτέλεση των καθημερινών
αυξημένων καθηκόντων των υπαλλήλων.
Η δαπάνη των δύο (2) ανωτέρω συμβάσεων έχει προβλεφθεί στον εγκριθέντα
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 20.6117.01), ενώ ανάλογη δαπάνη
θα προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους εφόσον εγκριθούν και
δύναται να υλοποιηθούν.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

και Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡ. 4/2/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
1834/8-2-2019
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων»
Με την υπ’ αριθμ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθ. πρωτ. 8779/5747/30-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας η οποία
δημοσιεύτηκε στο αριθ. στο υπ’ αριθ. 582/13-04-2011 ΦΕΚ,, τεύχος Β΄, όπως ορίζεται στο
άρθρο 239 του Ν.3463/06.
Με την ίδια απόφαση προβλέφθηκε η διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ αποτελούμενη από 15μελές
Διοικητικό Συμβούλιο που διαρθρώνεται ως εξής:
- Επτά (7) Δημοτικοί Σύμβούλοι, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από
τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
- Οκτώ (8) μέλη που είναι δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή άτομα τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ.
απασχολήσει στο μέλλον περισσότερα από δέκα (10) άτομα), με αντίστοιχη μείωση
ενός εκ των δημοτών.
Με την αριθμ. 93/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα μέλη καθώς
και οι αναπληρωτές αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». Η διάρκεια θητείας των
μελών και των αναπληρωτών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε έως 31/8/2019
και σε κάθε περίπτωση μέχρι τον ορισμό νέου.
Με την υπ’ αριθ. 41/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν εκ νέου τα μέλη
καθώς και οι αναπληρωτές αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». Η
διάρκεια θητείας των μελών και των αναπληρωτών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται έως 31/8/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τον ορισμό νέου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 240, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ
)
ορίζονται τα εξής: «…Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν
να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για
σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του».
Μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών μελών ορίστηκαν και οι κάτωθι :
1) Η κα. Ιωάννα Λιανού, τακτικό μέλος (δημότισσα, συνδυασμός μειοψηφίας), ο κ.
Σπυρίδων Σακελλαρίου, αναπληρωματικό μέλος (δημότης -συνδυασμός
πλειοψηφίας), ο κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας).
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Με την αριθμ. 68/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Ιγνάτιος
Παζαρλής- Ασούτης ως τακτικό μέλος (δημοτικός σύμβουλος-πλειοψηφίας) στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και ο κ. Περδικάρης Νικόλαος-Ελευθέριος ως
αναπληρωματικό μέλος (δημότης πλειοψηφίας).
Με τις αριθμ. πρωτ. 19420/31-12-2018 και 920/23-1-2019 και 518/16-1-2019 αιτήσεις
τους αντίστοιχα οι ανωτέρω (κα. Ιωάννα Λιανού, κ. Σπυρίδων Σακελλαρίου, κ. Ιγνάτιος
Παζαρλής- Ασούτης) υπέβαλαν την παραίτησή τους ως μέλη του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» αναφέροντας στους
λόγους της παραίτησής τους προσωπικούς λόγους που δεν τους επιτρέπουν πλέον την
άσκηση των καθηκόντων τους.
Με το από 30/8/2018 πρακτικό ορκωμοσίας ορίστηκε ο κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλος ως
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Μετά
τον ορισμό του ως Δημοτικού Συμβούλου προτείνεται ο ορισμός του ανωτέρω ως
τακτικού μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την ιδιότητα του δημοτικός σύμβουλοςπλειοψηφίας.
Μετά από προφορικό αίτημα του συνδυασμού-δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ» προτείνεται σε αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ κας Λιανού
Ιωάννας, τακτικό μέλος (δημότισσα, συνδυασμός μειοψηφίας), ο κος Γρηγόριος
Βασιλόπουλος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε το Δ.Σ. για λήψη απόφασης με την οποία να
ορίζονται νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» σε
αντικατάσταση των κάτωθι:
1) Της κας. Ιωάννας Λιανού τακτικό μέλος (δημότισσα, συνδυασμός μειοψηφίας),
2) Του κ.Σπυρίδωνα Σακελλαρίου, αναπληρωματικό μέλος (δημότης -συνδυασμός
πλειοψηφίας),
3) Του κ. Ιγνάτιου Παζαρλή- Ασούτη τακτικό μέλος (δημοτικός σύμβουλοςπλειοψηφίας)
σε συνέχεια των ως άνω σχετικών αιτήσεων παραίτησης αυτών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Ε.Τζελέπη

Ε.Τζελέπη

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε.Χίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.Α.Α

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Αναπαύσεως 30
Ταχ. Κώδικας : 152 35 Βριλήσσια
Πληροφορίες : Θ. Καλλίτσης
Τηλέφωνο
: 210-6130917
FAX
: 210-8104252
e-mail
: kalitsis@vrilissia.gr

Βριλήσσια
Αρ. πρωτ.:

05-02-2019
1554

Προς: το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203, του Ν.4555/2018 για τη συμμετοχή του Δήμου στην 3η Διεθνή
Έκθεση Verde.tec 2019»
Σχετικές Διατάξεις: -Ν. 4555/2018, άρθρο 203, παρ. 1 άρθρο 206 παρ.5
-Το με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών
-N.4270/2014, άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 η περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
Ειδικότερα ο Δήμαρχος:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης
του προϋπολογισμού».
Στο με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4555/2018 (Α’133)» αναφέρονται τα εξής:
«Με το άρθρο 203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του
π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους δήμους.
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010,
απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση
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των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.»
Μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή των
διατάξεων του Ν.4555/2018 που έχουν αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα
για τον προσδιορισμό των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές
απαιτούν έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ..
Ως απάντηση του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής:
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί όμως
να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένη.
Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Κατ’
αρχήν, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση
αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους εκ των προτέρων
αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄ ν.4270/2014).
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις οποίες το δημοτικό
συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την πραγματοποίηση της
δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης
αυτής προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις
δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει
να ενεργεί ως διατάκτης των σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018),
παραμένει όμως η αρμοδιότητά του να αποφασίσει ποιές συγκεκριμένες δράσεις,
εκδηλώσεις, εορτές, φιλοξενίες, επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα
χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και
τα έργα αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, επομένως για τη διάθεση
των πιστώσεων που αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο
206 παρ. 1 ν.4555/2018)».
Στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019
στο εκθεσιακό κέντρο Μ.Ε.Κ. Παιανίας
διοργανώνεται η «3η Διεθνής Έκθεση Verde.Tec» στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.Ε.Κ.
Παιανίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΚΕΔΕ και
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Στη διοργάνωση η οποία θα αποτελέσει το κλειδί για την πράσινη και την κυκλική
οικονομία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υδάτων και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις αποκαλούμενες «έξυπνες πόλεις», στην
ενέργεια, στη διαχείριση της βιομάζας και στην προοπτική δημιουργίας υποδομών
μηδενικών αποβλήτων.
Στην έκθεση έχουν δηλώσει συμμετοχή οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́και Β ́
βαθμού καθώς και μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα στο χώρο των κατασκευών,
των έργων και των επενδύσεων στην κυκλική οικονομία.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν παρεμβάσεις σχετικά με θέματα αστικού
περιβάλλοντος καθώς και οι διαδικασίες περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης θα
παρουσιαστούν και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετήσει Δήμοι της χώρας
αλλά και τα προβλήματα που εντοπίζονται στο θεσμικό πλαίσιο προτείνοντας
μεταρρυθμίσεις.
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες
όπως αποκατάσταση του περιβάλλοντος,-τεχνολογίες αιχμής και εξοικονόμησης
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ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση προϊόντων και υλικών,
αυτοκινούμενα οχήματα και μηχανήματα κ.α.
Ο Δήμος Βριλησσίων, έχοντας αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του αλλά και την
ευαισθησία του σε περιβαλλοντικά θέματα, κρίνει σκόπιμο τη συμμετοχή του στην εν
λόγω έκθεση με παρουσίαση σε ειδικό περίπτερο δράσεων που έχει αναλάβει ο
Δήμος μας.
Μέσω των επαφών και της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών με
φορείς τόσο του Δημοσίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες) όσο και του Ιδιωτικού τομέα
(εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα) θα μπορέσει να παίξει
ενεργό ρόλο στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος έτσι ώστε όλα τα οφέλη της πολιτικής αυτής να
μπορέσουν να έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα του Δημότη.
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση υπό Κ.Α. 00.6432.01 με τίτλο: «Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό» ποσού 2.000,00€.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τα ανωτέρω καθώς τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης για το έργο που επιτελούν
οι Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος.
2. Το ότι οι Δήμοι μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια κ.λπ.
προκειμένου να προβάλλουν τις δραστηριότητες τους αλλά και να ανταλλάσσουν
γνώσεις και εμπειρίες, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη πληροφόρησή τους και
στη βελτίωση της άσκησης των καθηκόντων τους.
3. την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου
μας υπό Κ.Α. 00.6432.01 με τίτλο: «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό»
4. τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που να:
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στη 3η Διεθνή έκθεση
«Verde.Tec» που θα πραγματοποιηθεί από τις 15-17 Φεβρουαρίου 2019
στο εκθεσιακό κέντρο Μ.Ε.Κ. Παιανίας.
2. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.400,00€ υπό Κ.Α. 00.6432.01 με τίτλο:
«Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τη συμμετοχή του
Δήμου Βριλησσίων στη 3η Διεθνή έκθεση «Verde.Tec» που θα
πραγματοποιηθεί από τις 15-17 Φεβρουαρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο
Μ.Ε.Κ. Παιανίας προκειμένου ο Δήμαρχος να προβεί στη σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κατ’ εντολή του
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
06/02/2018

ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ
06/02/2018

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
06/02/2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
--------------------------------------------

Βριλήσσια Αττικής 4/02/2019
Αρ. Πρωτ.: 1546
Προς: τον κ. Λύτρα Αποστόλη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: «Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων & η
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’
από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»-Εξειδίκευση πίστωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία
με το Δήμο Λαρισαίων διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο με θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» στο Δήμο Λαρισαίων
στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019.
Το Συνέδριο προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη περίοδο για τα περιβαλλοντικά
θέματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εξελίξεις στον τομέα της Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας. Επικεντρώνεται δε στην ενεργοποίηση των δημοτικών
αρχών και στα βήματα που έχουν γίνει και αφορούν την εκπόνηση, την
διαβούλευση και την υλοποίηση τοπικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).
Οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι του
Δήμου μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση
υπηρεσίας, ύστερα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά με
την μετακίνηση εκτός έδρας ρυθμίζονται με τον Ν. 4336/2015, η δε Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης πρέπει να ορίζει:









Τον αριθμό αιρετών εκπροσώπων και την ιδιότητα αυτών.
Κλάδο ή ειδικότητα
Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
Αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
Πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
Τον τόπο και το μέσο μετακίνησης.
Το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.
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 Κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις
του νόμου.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των
εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το
καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. Το ύψος αυτής της
δαπάνης καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/2015)
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανάλογα
με την κατηγορία είναι:
α) Κατηγορία Ι (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος Δ/νσης) μέχρι 80,00 €
β) Κατηγορία ΙΙ (Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλληλοι) μέχρι 60,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 40,00 € ανεξάρτητα από
τη θέση και το βαθμό του μετακινούμενου (άρθρο 11 του Ν. 4336/2015).
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στο
συνημμένο πίνακα.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν για τους αιρετούς εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχους Αντιδημάρχους μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου) καθώς και για τους γενικούς Γραμματείς των Δήμων.
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στο
συνημμένο πίνακα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ):
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
Ειδικότερα ο Δήμαρχος:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν
αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση
της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε
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άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως
όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης,
νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού.»
Στο με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4555/2018 (Α’133)» αναφέρονται τα εξής:
«Με το άρθρο 203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του
π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους
δήμους. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο
εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
Μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν.4555/2018 που έχουν αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα για τον
προσδιορισμό των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές απαιτούν
έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ.
Ως απάντηση του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής:
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί
όμως να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς
εξειδικευμένη. Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται τα
ακόλουθα: Κατ’ αρχήν, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες
και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους
εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄
ν.4270/2014). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις οποίες το δημοτικό
συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την πραγματοποίηση της
δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης αυτής
προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις δαπάνες της
παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει να ενεργεί ως
διατάκτης των σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018), παραμένει όμως
η αρμοδιότητά του να αποφασίσει ποιές συγκεκριμένες δράσεις, εκδηλώσεις, εορτές,
φιλοξενίες, επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα χρηματοδοτηθούν από τις
πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα αποτυπώνονται
αναλυτικά στον προϋπολογισμό, επομένως για τη διάθεση των πιστώσεων που
αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018)».
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχουν οι κάτωθι
εγγεγραμμένες πιστώσεις:
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υπό Κ.Α. 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών Αντιδημάρχων – Δημοτικών Συμβούλων» ποσού
3000€.
υπό Κ.Α. 20.6422 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» ποσού 500,00€.

Προκειμένου ο Δήμαρχος ως αρμόδιος διατάκτης να προβεί στην έκδοση των
σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση πιστώσεων από τους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού,
πρέπει να προηγηθεί η εξειδίκευση της πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν, 4555/2018.
Μετά τα ανωτέρω το Δημοτικό συμβούλιο καλείται να:



εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα, Δημάρχου του
Δήμου Βριλησσίων και του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Τρύφωνα Μαρτιγόπουλου για το συνέδριο που διοργανώνει ο

Δήμος Λαρισαίων & η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’από 15 Φεβρουαρίου έως και 16
Φεβρουαρίου 2019 με θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»


εξειδικεύσει ποσό 296,00€ από τον Κ.Α 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Αντιδημάρχων – Δημοτικών
Συμβούλων» για τη συμμετοχή στο συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος

Λαρισαίων & η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16
Φεβρουαρίου 2019 με θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»


εξειδικεύσει ποσό 296,00€ από τον Κ.Α 20.6422 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για τη συμμετοχή του
προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τρύφωνα
Μαρτιγόπουλου στο Συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων & η

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με
θέμα: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ».

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
και με εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
--------------------------------------------

Βριλήσσια Αττικής 31/01/2019
Αρ. Πρωτ.: 1353
Προς: τον κ. Λύτρα Αποστόλη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: «Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει η Η Πανελλήνια Ένωση
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο πραγματοποιείται στο Δήμο
Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με
θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα
Ζωής»-Εξειδίκευση πίστωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία
με το Δήμο Αλμωπίας διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Πολιτισμός –
Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής» στο Δήμο
Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στο ξενοδοχείο «4 εποχές» στις 15 – 16 Φεβρουαρίου
2019.
Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα νέα
δεδομένα στους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού και ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πολιτικών και των προτεραιοτήτων
της Αυτοδιοίκησης, η τοπική και περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη, η
διαχείριση των μνημείων φύσης και πολιτισμού, οι νέες τεχνολογίες και
πολιτισμός, η σύγχρονη δημιουργία.
Οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι του
Δήμου μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση
υπηρεσίας, ύστερα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά με
την μετακίνηση εκτός έδρας ρυθμίζονται με τον Ν. 4336/2015, η δε Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης πρέπει να ορίζει:








Τον αριθμό αιρετών εκπροσώπων και την ιδιότητα αυτών.
Κλάδο ή ειδικότητα
Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
Ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
Αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
Πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
Τον τόπο και το μέσο μετακίνησης.
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 Το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.
 Κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις
του νόμου.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν το αντίτιμο των
εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το
καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. Το ύψος αυτής της
δαπάνης καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/2015)
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανάλογα
με την κατηγορία είναι:
α) Κατηγορία Ι (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος Δ/νσης) μέχρι 80,00 €
β) Κατηγορία ΙΙ (Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλληλοι) μέχρι 60,00 €
Η ημερήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 40,00 € ανεξάρτητα από
τη θέση και το βαθμό του μετακινούμενου (άρθρο 11 του Ν. 4336/2015).
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στο
συνημμένο πίνακα.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν για τους αιρετούς εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχους Αντιδημάρχους μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου) καθώς και για τους γενικούς Γραμματείς των Δήμων.
Στο ανωτέρω συνέδριο η συμμετοχή και μετακίνηση περιγράφεται στο
συνημμένο πίνακα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ):
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
Ειδικότερα ο Δήμαρχος:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν
αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση
της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
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2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε
άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως
όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης,
νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού.»
Στο με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4555/2018 (Α’133)» αναφέρονται τα εξής:
«Με το άρθρο 203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του
π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους
δήμους. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο
εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
Μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν.4555/2018 που έχουν αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα για τον
προσδιορισμό των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι αυτές απαιτούν
έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ.
Ως απάντηση του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής:
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, μπορεί
όμως να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν είναι επαρκώς
εξειδικευμένη. Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης πίστωσης σημειώνονται τα
ακόλουθα: Κατ’ αρχήν, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες
και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους
εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄
ν.4270/2014). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις οποίες το δημοτικό
συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει πριν από την πραγματοποίηση της
δαπάνης να επανέλθει με χωριστή απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης αυτής
προβλέπεται από διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις δαπάνες της
παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει να ενεργεί ως
διατάκτης των σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 ν.4555/2018), παραμένει όμως
η αρμοδιότητά του να αποφασίσει ποιές συγκεκριμένες δράσεις, εκδηλώσεις, εορτές,
φιλοξενίες, επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα χρηματοδοτηθούν από τις
πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα αποτυπώνονται
αναλυτικά στον προϋπολογισμό, επομένως για τη διάθεση των πιστώσεων που
αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018)».
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Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχουν οι κάτωθι
εγγεγραμμένες πιστώσεις:


υπό Κ.Α. 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών Αντιδημάρχων – Δημοτικών Συμβούλων» ποσού
3000,00€.

Προκειμένου ο Δήμαρχος ως αρμόδιος διατάκτης να προβεί στην έκδοση των
σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση πιστώσεων από τους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού,
πρέπει να προηγηθεί η εξειδίκευση της πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν, 4555/2018.
Μετά τα ανωτέρω το Δημοτικό συμβούλιο καλείται να:




εγκρίνει τη μετακίνηση της κα Κυρίτση Ιωάννας, Προέδρου του ΠΑΟΔΗΒ
του Δήμου Βριλησσίων για το συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ το οποίο
πραγματοποιείται στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ από 15 Φεβρουαρίου
έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός:
Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής»
εξειδικεύσει ποσό 310,00€ από τον Κ.Α 00.6421.02 με τίτλο: «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Αντιδημάρχων – Δημοτικών
Συμβούλων» για τη συμμετοχή στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ το
οποίο πραγματοποιείται στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ από 15
Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα: «Πολιτισμός –
Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής».

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
και με εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

1719
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 9ο: ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: : Διαγραφή οφειλής ύψους 1.427,44€ από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους .
H υπηρεσία Εσόδων συνέταξε τον
υπ’ αριθμ. 1051/06.06.2018 χρηματικό
κατάλογο
συνολικού
ύψους
4.282,32€,που
αφορούσε
«ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦ. 127,45 ΤΜ ΕΤΟΥΣ 2018», καταβλητέο σε 3
ισόποσες μηνιαίες δόσεις από
1,427,44 εκάστη, στην οφειλέτρια εταιρεία
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.
Ο εν λόγω οφειλέτρια εταιρεία προσήλθε στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
για να καταβάλει την πρώτη δόση, η οποία εκ παραδρομής καταβλήθηκε στην
ταμειακή υπηρεσία με διαδικασία οίκοθεν, με αποτέλεσμα ενώ το ποσό της
πρώτης δόσης είχε εξοφληθεί, να παραμένει
ανεξόφλητο στο βεβαιωμένο
κατάλογο.
Έχοντας υπόψη
 Τον
1051/06.06.2018
χρηματικό
κατάλογο
περί
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦ. 127,45 ΤΜ ΕΤΟΥΣ 2018.
 Την υπ’ αριθμ. 38/26.06.18 ταμειακή βεβαίωση
 Το υπ’αριθμ. 30385/08.06.2018 Διπλότυπο είσπραξης στην οφειλέτρια
εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με την αιτιολογία : « Α δόση
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα για το κατάστημα
που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου 32 και Αναλήψεως 6 {1427,44)
 Το με αριθμ.πρωτ 790/22.01.19 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων και
Περιουσίας που αιτείται την διαγραφή της Α δόσης ποσού 1.427,44€ της
οφειλέτριας εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε».
 Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/(ΔΚΚ) βάσει του
οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές
εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους αν ορισμένα από τα προς
διαγραφή ποσά, έγιναν κατά τρόπο λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του
φορολογούμενου ή όταν έγιναν λανθασμένα πολλαπλές εγγραφές για το
ίδιο πρόσωπο
Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση με την οποία να διαγραφεί η
πρώτη δόση ύψους 1,427,44 από τον υπ’ αριθμ. 1051/2018 χρηματικό κατάλογο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μ.Ε.Δ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΑΜΕΙΟ
1722
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 10ο: ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: : Διαγραφή των υπ’αριθμ. 949,950,955,956,957,958,959
χρηματικών καταλόγων συνολικού ποσού 20.746,61€ της οφειλέτριας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

H υπηρεσία Εσόδων
συνέταξε τους κάτωθι χρηματικούς καταλόγους
αναδρομικών τελών καθαριότητας - φωτισμού και Δημοτικού φόρου, με τα
συνημμένα δικαιολογητικά και τους διαβίβασε στην Ταμειακή υπηρεσία προς
βεβαίωση.
Αναλυτικά τα στοιχεία των καταλόγων:
ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ&
ΑΡΙΘΜ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

949

1326/31.01.2018

950

1326/31.01.2018

Δ.Τ για το κέντρο
διανομής Βριλησσίων
( επιφ. 242,98τ.μ)
Δ.Φ για το κέντρο
διανομής Βριλησσίων
( επιφ. 242,98τ.μ)

ΣΥΝΟΛΟ
955

2336/16.02.2018

956

2336/16.02.2018

957

2336/16.02.2018

958

2336/16.02.2018

959

2336/16.02.2018

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Τ 2013(Ακίνητα
επιφ. 618,82 τ.μ)
Δ.Τ 2014(Ακίνητα
επιφ. 618,82 τ.μ)
Δ.Τ 2015(Ακίνητα
επιφ. 618,82 τ.μ)
Δ.Τ 2016(Ακίνητα
επιφ. 618,82 τ.μ)
Δ.Τ 2017(Ακίνητα
επιφ. 618,82 τ.μ)

ΠΟΣΟ

ΔΕΗ

ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

14.307,38

71/28.02.18

1.891,48

71/28.02.18

16.198,86€
1.309,00 9/20.02.18

ΔΕΗ

971,62

9/20.02.18

ΔΕΗ

755,71

9/20.02.18

ΔΕΗ

755,71

9/20.02.18

ΔΕΗ

755,71

9/20.02.18

4.547,75€

Στη συνέχεια η ταμειακή υπηρεσία απέστειλε ειδοποιήσεις χρεών προκειμένου
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε να ενημερωθεί και να ταχτοποιήσει τις οφειλές της. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
κατέθεσε στο τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρεί
ο
Δήμος τα αντίστοιχα ποσά, χωρίς όμως να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία
είσπραξης για
βεβαιωμένες οφειλές και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να μην
ενημερωθούν οι χρηματικοί κατάλογοι παρόλο που τα αντίστοιχα ποσά είχαν
καταβληθεί οι οφειλές να παραμένουν ανεξόφλητες.
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Έχοντας υπόψη
 Τους υπ’ αριθμ. 949,950,955,956,957,958 και 959/2018 χρηματικούς
καταλόγους.
 Το υπ’ αριθμ. 70/28.02.2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού
16.198,86€ που εξέδωσε η ταμειακή υπηρεσία.
 Το υπ’ αριθμ. 100/28.03.2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού
4.547,75€ που εξέδωσε η ταμειακή υπηρεσία.
 Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/(ΔΚΚ) βάσει του οποίου το
Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές
εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους αν ορισμένα από τα προς
διαγραφή ποσά, γίνονται με λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο
είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο του φορολογούμενου

Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση με την οποία να διαγραφούν οι
υπ’ αριθμ. 949,950,955,956,957,958 και 959/2018 χρηματικοί κατάλογοι
συνολικού ποσού 20.746,61€ του οφειλέτη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με κωδικό χρεώστη
1110169824 και 1110167401
Μ.Ε.Δ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

1787/8-2-2019
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ο

ΘΕΜΑ 11 : ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: : Διαγραφή οφειλής ύψους 680,96€ από βεβαιωμένο χρηματικό
κατάλογο .
H υπηρεσία Εσόδων συνέταξε τον
υπ’ αριθμ. 1050/06.06.2018 χρηματικό κατάλογο
στον εκπρόσωπο του καταστήματος Πεπονή Φωτίου, συνολικού ύψους 2.042,88€, που
αφορούσε «ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦ. 60,80 ΤΜ ΕΤΟΥΣ 2018 για το
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος EXPRESS ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΠΕ»,
καταβλητέο σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 680,96 εκάστη,.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας προσήλθε στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας για να
καταβάλει την πρώτη δόση, η οποία εκ παραδρομής καταβλήθηκε στην ταμειακή υπηρεσία
του δήμου με διαδικασία οίκοθεν και στοιχεία οφειλέτη; «EXPRESS ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΕ», με αποτέλεσμα ενώ το ποσό της πρώτης δόσης είχε εξοφληθεί, να παραμένει
ανεξόφλητο στο βεβαιωμένο κατάλογο.
Έχοντας υπόψη
 Τον 1051/06.06.2018 χρηματικό κατάλογο περί ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦ. 60,80 ΤΜ ΕΤΟΥΣ 2018.
 Την υπ’ αριθμ. 36/26.06.18 ταμειακή βεβαίωση
 Το υπ’αριθμ. 31093/12.06.2018 Διπλότυπο είσπραξης
με στοιχεία: EXPRESS
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΠΕ και αιτιολογία «1η δόση για κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου επιφ. 60,80 τ.μ.
 Το με αριθμ.πρωτ 17451/28.11.18 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων και Περιουσίας
που αιτείται την διαγραφή της Α δόσης ποσού 680,96€ του υπ’ αριθμ. 1050/2018
χρηματικό κατάλογο λογω εξόφλησης της με την διαδικασία οίκοθεν.
 Την υπ’ αριθμ. 1108 Αδεία Ιδρύσεως και Λειτουργίας Καταστήματος του Δήμου
Βριλησσίων
 Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/(ΔΚΚ) βάσει του οποίου το
Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές εγγεγραμμένες σε
βεβαιωτικούς καταλόγους αν ορισμένα από τα προς διαγραφή ποσά, έγιναν κατά
τρόπο λανθασμένο ως προς το
πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγιναν
λανθασμένα πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο πρόσωπο
Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση με την οποία να διαγραφεί η πρώτη δόση
ύψους 680,96€ από τον υπ’ αριθμ. 1050/2018 χρηματικό κατάλογο

Μ.Ε.Δ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΑΜΕΙΟ
1721

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 12ο: ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: : Διαγραφή οφειλής ύψους 37,18€ από βεβαιωμένους
χρηματικούς
καταλόγους .

H υπηρεσία Εσόδων
συνέταξε τους
υπ’ αριθμ. 660/16.11.2016 και
669/21.11.16 χρηματικούς καταλόγους συνολικού
ύψους 37,18€
που
αφορούσαν ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας- φωτισμού και
Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας για την χρονική περίοδο από 04/10/2012 έως 03/12/2012 στον
οφειλέτη Ντίλιο Μιχάλη του Ιωάννη.
Ο εν λόγω οφειλέτης προσήλθε στο Δήμο και κατέβαλε την οφειλή του με
διαδικασία οικοθεν. Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας εκ παραδρομής όταν
απέστειλε τους καταλόγους στην ταμειακή υπηρεσία δεν διέγραψε τον οφειλέτη
με αποτέλεσμα ενώ τα ποσά είχαν εξοφληθεί, να παραμένουν ανεξόφλητα.
Έχοντας υπόψη
 Τον 660/16.11.2016 χρηματικό κατάλογο περί
ανείσπρακτων τελών
καθαριότητας και φωτισμού
 Τον 669/21.11.2016 χρηματικό κατάλογο περί
ανείσπρακτου Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας.
 Την υπ’ αριθμ. 9/24.02.2017 ταμειακή βεβαίωση
 Το υπ’αριθμ. 49515/27/12/2016 Διπλότυπο είσπραξης στον οφειλέτη
Ντίλιο Μιχάλη με την αιτιολογία : « Ανείσπρακτα ΔΤ – ΔΦ και ΤΑΠ για την
περίοδο 4/10/2012-3/12/2012
 Το με αριθμ.πρωτ 218/9.01.19 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων και
Περιουσίας που αιτείται την διαγραφή
συνολικού ποσού 37,18€ του
οφειλέτη Ντίλιου Μιχάλη
 Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/(ΔΚΚ) βάσει του
οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές
εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους αν ορισμένα από τα προς
διαγραφή ποσά, έγιναν κατά τρόπο λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του
φορολογούμενου ή όταν έγιναν λανθασμένα πολλαπλές εγγραφές για το
ίδιο πρόσωπο
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Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση με την οποία να διαγραφεί το
συνολικό ποσό των 37,18 € του οφειλέτη με κωδικό χρεώστη 1110168668 όπως
αναλύεται κάτωθι:
Αριθμ. Χρημ.
καταλόγου

Αριθμ.αρχικής
Ταμ. Βεβαίωσης

660/16.11.16
9/24.2.17
669/21.11.16
Σύνολο

Αιτιολογία
Ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού
Ανείσπρακτα
τέλη
Ακίνητης
Περιουσίας

Κύρια Οφειλή
31,65
5,53
37,18

Μ.Ε.Δ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
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