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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

Από το πρακτικό 13 / 2016 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, σήμερα την  05
η
 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  

12.00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε   

δημόσια τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 

με αρ. πρωτ. 12634 / 1-7-2016 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, 

που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 

από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

             Παρόντες                                    Απόντες  

1. Πλευράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος     Κατσαμποξάκης Σπυρίδωνας                    

2. Σέγκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος          Παρθενιώτης Γεώργιος         

3. Βασιλείου Αντώνιος                           Σταυρουλάκης Νικόλαος 

4. Παραλμάς Κων/νος 

5. Φραγκιαδάκης Βαρδής 

6. Φιλιππάκης Κων/νος 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μανδαλάκη Αικατερίνη υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα 

εξής: 
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ΘΕΜΑ 3
ο
 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση 

πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 

σκύλων». 

 

Αριθμός  Απόφασης     252 / 2016 
 

Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ζήτησε 

από τα μέλη της την έγκριση για την εισαγωγή του θέματος προς  συζήτηση  

ως κατεπείγον, για το λόγο ότι κατατέθηκε αναθεωρημένη μελέτη και πρέπει 

να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση μας. 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τη εισήγηση του 

Προέδρου τους, έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 

3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι το 

ανωτέρω θέμα ήταν πράγματι κατεπείγον,  

 

Αποφασίζουν  ομόφωνα: 

 

1. Κρίνουν το θέμα ως κατεπείγον. 

2. Η συζήτηση του θέματος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν από την 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας με σειρά τρίτο στα τρία θέματα της 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 

Για το παραπάνω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, έθεσε υπόψη των μελών της 

την από 5-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, η οποία αναφέρει τα 

εξής:  

Έχο ν τα ς  Υπ όψη  

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, N2623/98 άρθρο 9,  
2. Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98,  

3. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών 

4. Τις οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/17-6-08 του Υπουργείου Εσωτερικών,  

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008,  

6. Την αρ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόζονται 

τα ποσά της απευθείας ανάθεσης σε 20.000,00 €,  

7. Το γεγονός της ανάγκης για την «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων σκύλων έτους 2016». 
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8. Την με αρ. ΔΠΕ6/2016 αναθεωρημένη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Αγροτικής Παραγωγής προϋπολογισμού 14.982,92 € (με ΦΠΑ 24%) 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2016 και στον 

κωδικό 15.6162.0001  με τίτλο: «Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου 

Χερσονήσου 2016» ποσού 15.000,00 € (με ΦΠΑ). 

10. Την υπ’ αριθμό 303/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου,  

11. Την με αριθμό 186/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την  έγκριση 

της 303/2016 ΠΑΥ και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης των 14.999,12 €,  

12. Το γεγονός ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής απέστειλε την με αρ. 

ΔΠΕ6/2016 αναθεωρημένη Μελέτη της, προϋπολογισμού 14.982,92 € (με ΦΠΑ 24%) 

αναφέροντας στην Τεχνική Έκθεση ότι, ΄΄Με την παρούσα αναθεωρείται η από 

25/4/2016 υπ’ αριθμ. ΔΠΕ6/2016 προηγούμενη μελέτη της Υπηρεσίας μας για το ίδιο 

θέμα. Η αναθεώρηση έγινε προκειμένου να ενσωματωθεί η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ 

από 23% σε 24% που ισχύει από 1/6/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του 

Ν.4389/16, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες ανάθεσης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

ανωτέρω ΔΠΕ6/2016 μελέτης΄΄,  

 

 

Εισηγούμαστε : 

 Την τροποποίηση ή την ανάκληση της με αριθμό 186/2016 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 

ΔΠΕ6/2016 αναθεωρημένη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Αγροτικής Παραγωγής προϋπολογισμού 14.982,92 € (με ΦΠΑ 24%).  

 

 Την έγκριση της υπ’ αριθμό 303 / 2016 πρότασης ανάληψης 

υποχρέωσης για την «παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων σκύλων έτους 2016». 

 

 Την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του κωδικού 15.6162.0001 του 

προϋπολογισμού, ποσού 15.000,00 €. 

 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής: 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής συνέταξε την αριθμ. 

ΔΠΕ6/2016 μελέτη που αφορά την παροχή υπηρεσιών προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2016 προϋπολογισμού 14.999,85 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 186/2016 απόφαση της   
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1. Ενέκρινε την αρίθμ. 303/27-4-2016 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 15.6162.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.  

2. Ψήφισε πίστωση 14.999,85 € μαζί με το ΦΠΑ (ποσό της μελέτης) 

σε βάρος του ΚΑ 15.6162.0001 του προϋπολογισμού εσόδων 

εξόδων οικονομικού έτους 2016 για την παροχή υπηρεσιών 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2016». 

3. Η ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης θα γίνει με απόφαση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

4. Το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του 

δικαιούχου και θα πληρωθεί  από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

μας. 

 

Επειδή από 1-6-2016 άλλαξε ο συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24%, στην 

Οικονομική Επιτροπή κατατέθηκε η αρίθ. ΔΠΕ 6/2016 αναθεωρημένη μελέτη 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής παραγωγής που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2016 

προϋπολογισμού 14.982,92 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Επειδή κατατέθηκε νέα μελέτη πρέπει να εγκρίνουμε εκ νέου τις 

παραπάνω υπηρεσίες και να ανακαλέσουμε την αρίθμ. 186/2016 

προηγούμενη απόφαση μας. 

  

Συνεχίζοντας Ο Πρόεδρος είπε ότι η  παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται 

με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. Με τις ανωτέρω διατάξεις 

γίνεται παραπομπής στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 «δημόσιο λογιστικό» 

όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια τα οποία αναπροσαρμόζονται 

κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με 

την αρίθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

ετήσιας δαπάνης μέχρι ποσού 15,000,00 € μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

 

Mε την αρίθμ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ποσά της απευθείας ανάθεσης σε 

20.000,00 €. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να λάβουν σχετική απόφαση. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 209 παρ.9 του Ν. 

3463/2006 (ΚΔΚ), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/97, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98. 

3. Την υπ’ αρίθμ. 2/45564/0026/31-7-01  (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-01) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

4. Tις οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ6/Β/14826/17-6-08 του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την αρίθμ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών 

6. Το Π.Δ 28/80. 

7. Την πίστωση των 15.000,00 € που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 

15.6162.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

8. Την αρίθμ. 303/27-4-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 

9. Την αρίθμ. ΔΠΕ6/2016 μελέτη αναθεωρημένη μελέτη. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών  και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα : 
 

1. Ανακαλεί την αρίθμ. 186/2016 προηγούμενη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής λόγω του ότι κατατέθηκε  η αρίθμ. ΔΠΕ 

6/2016 αναθεωρημένη μελέτη προϋπολογισμού 14.982,92 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

2. Eγκρίνει εκ νέου την αρίθμ. 303/27-4-2016 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 15.6162.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.  

3. Ψηφίζει πίστωση 14.982,92 € μαζί με το ΦΠΑ (ποσό της μελέτης) 

σε βάρος του ΚΑ 15.6162.0001 του προϋπολογισμού εσόδων 

εξόδων οικονομικού έτους 2016 για την παροχή υπηρεσιών 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2016». 

4. Η ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης θα γίνει με απόφαση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

5. Το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του 

δικαιούχου και θα πληρωθεί  από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

μας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  252  /  2016 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
Εμμανουήλ Πλευράκης    Ιωάννης Σέγκος          Βασιλείου Αντώνιος 

                 Παρλαμάς Κων/νος 

                 Φραγκιαδάκης Βαρδής 

                   Φιλιππάκης Κων/νος 

Η Ειδική Γραμματέας 

Αικατερίνη Μανδαλάκη          

Γούρνες 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Εμμανουήλ Πλευράκης 

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 


