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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Χολαργός σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
25-7-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης (αναπληρωματικό μέλος).

Απόντες

Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση.
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) Τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 3
τακτικά και 2 αναπληρωματικά) και απόντα έξι (6) Τακτικά.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 158 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4038/2012 και 72 του
Ν. 3852/2010.
β) Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3316/05, ΠΔ 171/87 και Ν.4281/14.
γ) Του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
δ) Της εγκυκλίου 2/91118/0026/2010 του Γ.Λ.Κ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012.
στ) Των άρθρων 14 & 66 του Ν. 4270/2014.
2. Το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος
έτους.
Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:
Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη
δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1).
Β) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (2).
Γ) Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 10/26-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 200.000,00€ για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2016» στον Κ.Α.
30.7334.0009. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 300.000,00€ σε 200.000,00€ για το οικον. έτος 2016
(ΑΑΥ 167/25-1-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 100.000,00€ θα δεσμευθεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο
είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
Δ) Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 170.000,00€ για το έργο: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης-παρέμβαση στην
πλ. Αγ. Τριάδος» στον Κ.Α. 30.7332.0019. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 774.200,00€ σε
170.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 445/17-6-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 604.200,00€ θα δεσμευθεί το
οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.

ΩΑΠ5ΩΞ1-ΨΥΤ
Ε) Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της ΟικονομικήςΑΔΑ:
Επιτροπής
με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 150.000,00€ για το έργο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016» στον Κ.Α. 15.7336.0021. Κατανέμει το
συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 247.998,76€ σε 150.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 438/17-6-2016) και το
υπόλοιπο ποσό των 97.998,76€ θα δεσμευθεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα
ολοκληρωθεί το 2017.
ΣΤ) Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 300.000,00€ για το έργο: «εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
αθλητικού κέντρου Παπάγου» στον Κ.Α. 15.7336.0019. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 396.800,00€
σε 300.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 436/17-6-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 96.800,00€ θα δεσμευτεί το
οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
Ζ) Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 10/26-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 50.000,00€ για το έργο: «διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ» στον
Κ.Α. 35.7323.0006. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 70.000,00€ σε 50.000,00€ για το οικον. έτος
2016 (ΑΑΥ 166/25-1-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00€ θα δεσμευτεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το
έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
-

Την εισήγηση της προέδρου
Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Εγκρίνει τα ακόλουθα :
1) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη
δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΑΑΥ)

Α/Α

ΑΡ.
ΣΥΜΨΗΦ.
ΑΑΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1.

55

00.6053.0008

Ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ.,
Τομέας Υγείας)

2.

56

15.7135.0003

Προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς
και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

1.038,00€

3.

57

15.7135.0005

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής
εξωτερικών χώρων

1.383,24€

4.

58

15.7331.0017

Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015

123,05€

5.

59

15.7331.0018

Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών
σχολείων 2015

27,71€

6.

60

15.7331.0020

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51

59,90€

7.

61

15.7341.0009

Κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού
ΔΚΠ

613,88€

8.

62

15.7425.0003

Τοπογραφική αποτύπωση κλειστού γηπέδου μπάσκετ
Παπάγου (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)

18.000,00€

9.

63

30.7326.0013

Καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών
πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους

12.600,00€

10.

64

30.7331.0002

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015

747,30€

1.134,16€
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11.

65

30.7332.0003

Συντήρηση παιδικών χαρών 2015

3.835,36€

12.

66

30.7332.0014

Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς
Περικλέους (Κ. Καραμανλής)

70.000,00€

13.

67

30.7333.0021

Αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους
του Δήμου

841,19€

14.

68

30.7333.0027

Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016

1.800,00€

15.

69

30.7333.0035

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης βλαβών
επίστρωσης από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου

1.072,00€

16.

70

30.7341.0013

Ανάπλαση πλ. Εθνικής Αντιστάσεως & παιδικής χαράς

300.000,00€

17.

71

30.7412.0023

Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών
αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας

600,00€

18.

72

30.7425.0005

Μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη
διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων

1,80€

19.

73

30.7425.0012

Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για
εφαρμογή δικαστικής απόφασης

7.956,00€

20.

74

35.7131.0005

Προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού

65,50€

21.

75

35.7323.0005

Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016

5.200,00€

22.

76

35.7413.0002

Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του
Μεγάλου Πάρκου Παπάγου

143,68€

23.

77

35.7413.0003

Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του
κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου

235,47€

24.

78

35.7413.0004

Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του
άλσους Χολαργού

302,46€

25.

79

45.7336.0003

Κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015

265,14€

26.

80

45.7336.0006

Εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του
κοιμητηρίου ΔΚΠ

70,90€

2) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού
έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (2) :
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΕΩΣ 50.000,00€)

Α/Α
1.

ΑΡ. ΑΑΥ
486

2.

487

3.

488

4.

489

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

10.6262.0002

προμήθεια και εγκατάσταση πυκνωτών στο κλειστό γήπεδο
μπάσκετ

272,80€

30.7336.0006

συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων 20162017

7.000,00€

10.6274.0001

Καθαρισμός του βρεφονηπιακού & παιδικού σταθμού Βερσή
& Αλευρά

3.100,00€

00.6111.0001

αμοιβή νομικού για την υπεράσπιση του Δήμου στην
υπόθεση Κας Παπακώστα σύμφωνα με την υπ' αρ. 127/16
απόφαση της Ο.Ε.

400,00€

ΑΔΑ: ΩΑΠ5ΩΞ1-ΨΥΤ
β. Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 10/26-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 200.000,00€ για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2016» στον Κ.Α.
30.7334.0009. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 300.000,00€ σε 200.000,00€ για το οικον. έτος
2016 (ΑΑΥ 167/25-1-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 100.000,00€ θα δεσμευθεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου
ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
γ. Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 170.000,00€ για το έργο: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης-παρέμβαση
στην πλ. Αγ. Τριάδος» στον Κ.Α. 30.7332.0019. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 774.200,00€ σε
170.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 445/17-6-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 604.200,00€ θα δεσμευθεί
το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
δ. Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 150.000,00€ για το έργο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016» στον Κ.Α. 15.7336.0021. Κατανέμει
το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 247.998,76€ σε 150.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 438/17-6-2016)
και το υπόλοιπο ποσό των 97.998,76€ θα δεσμευθεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο
και θα ολοκληρωθεί το 2017.
ε. Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 111/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 300.000,00€ για το έργο: «εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
αθλητικού κέντρου Παπάγου» στον Κ.Α. 15.7336.0019. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους
396.800,00€ σε 300.000,00€ για το οικον. έτος 2016 (ΑΑΥ 436/17-6-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 96.800,00€
θα δεσμευτεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.
στ. Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 10/26-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε δεσμευτεί
ποσό 50.000,00€ για το έργο: «διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ»
στον Κ.Α. 35.7323.0006. Κατανέμει το συνολικό ποσό της δαπάνης ύψους 70.000,00€ σε 50.000,00€ για το οικον.
έτος 2016 (ΑΑΥ 166/25-1-2016) και το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00€ θα δεσμευτεί το οικον. έτος 2017 δεδομένου
ότι το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα ολοκληρωθεί το 2017.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγλαϊα Σουρανή
2. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
3. Ειρήνη Βεντουζά.
4. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

