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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..153/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/24-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13042/20-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «A)Aπευθείας ανάθεση  της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου 
µας” 
Β)Έγκριση  της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  
σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς από την 
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής βεβαίωσης 
της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
43/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της 
από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 
32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου Παναγιώτη ποσού (10.000,00 € και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 

ΑΔΑ: ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ



Σελίδα 2 από 8 
 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 

την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ))». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης &  
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Αυτοκινήτων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 
2016 για την Προµήθεια Υδραυλικών ειδών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την  Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών 
πιστώσεων Προϋπολογισµού  για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2016-2017» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την “Προµήθεια 
λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
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2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..153/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 

την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ))». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Α. Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα 
εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 
εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, 
γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων.» 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων 
υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος 
καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση 
λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα 
κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του 
εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του 
τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού 
έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην 
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως 
περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι 
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος 
προπληρωµής. 
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3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' 
εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας 
ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν 
του εντάλµατος προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 
αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, 
ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη 
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. 
Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Β. Από το 2006 και µετά, όλα τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισµένα µε ψηφιακό ταχογράφο και ο 
∆ήµος διαθέτει συνολικά 9 τέτοια οχήµατα (απορριµµατοφόρα, κλπ). 
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο πρέπει να διαθέτει, και 
αυτός µε τη σειρά του, µία κάρτα στην οποία υπάρχουν τα προσωπικά του στοιχεία 
προκειµένου να είναι δυνατή η θέση του ταχογράφου του αυτοκινήτου σε λειτουργία. 
 
Επειδή κάποιοι από τους οδηγούς του ∆ήµου δεν διαθέτουν την εν λόγω προσωπική 
κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου και έτσι δεν είναι δυνατόν λόγω αυτής της τυπικής 
έλλειψης να οδηγούν νόµιµα κάποια από τα αυτοκίνητα του στόλου, ο ∆ήµος επιθυµεί 
την έκδοση της σχετικής κάρτας προκειµένου να µπορεί έχει πλήρη αξιοποίηση του 
δυναµικού του (οχήµατα και οδηγοί). 
Οµοίως, σε κάποιους οδηγούς του ∆ήµου που διαθέτουν κάρτα είναι αναγκαία η 
ανανέωσή της, λόγω του ότι αυτή λήγει κάθε 5 χρόνια, ενώ δύο (2) οδηγοί του ∆ήµου 
έχουν χάσει την κάρτα που είχαν, εξαιτίας µίας µετακόµισης που έγινε στους χώρους 
του Γραφείου Κίνησης του ∆ήµου.  
 
Για την έκδοση της κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου (από την αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών), για πρώτη φορά ή λόγω λήξης της ισχύος της, απαιτείται 
παράβολο 150€, ενώ για την έκδοση νέας κάρτας λόγω απώλειας απαιτείται το 
διπλάσιο ποσό (300€). 
 
Επίσης απαιτούνται φωτογραφίες συγκεκριµένων προδιαγραφών και CD µε τη 
ψηφιακή υπογραφή του οδηγού, για τα οποία εκτιµάται ότι 20€ ανά άτοµο µπορούν 
να καλύψουν το σχετικό κόστος.   
 
Επίσης όλοι οι οδηγοί του ∆ήµου πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ (Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας). 
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Ο ∆ήµος στο παρελθόν είχε αναλάβει το κόστος έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού 
αλλά υπάρχουν ακόµη δύο (2) οδηγοί οι οποίοι δεν είχαν συµπεριληφθεί στην 
προηγούµενη διαδικασία. 
 
Η δαπάνη έκδοσης ΠΕΙ από τις σχολές οδηγών ανέρχεται ενδεικτικά σε 140€, στην 
οποία περιλαµβάνεται ποσό 70€ για παράβολα. 
 
Γ. Οι οδηγοί του ∆ήµου για τους απαιτείται η έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 
και ΠΕΙ, µε το αναγκαίο ανά περίπτωση κόστος, παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 
Σηµειώνεται ότι όλοι οι οδηγοί είναι υπάλληλοι µε την ειδικότητα του Οδηγού (∆Ε 29) 
εκτός του κ. Τζάνου Βασίλη ο οποίος έχει την ειδικότητα Εργάτη Καθαριότητας (ΥΕ 
16), για τον οποίο όµως, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης, ο ∆ήµος έχει αιτηθεί και έχει 
έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής για την κατά εξαίρεση οδήγηση φορτηγών 
οχηµάτων του ∆ήµου.  
 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα, απαιτείται συνολικό ποσό 5.320 € (πέντε 
χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ).  
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ 

ΧΑΘΕΙ

ΠΑΡΑ

ΒΟΛΟ  

(€)

ΦΩΤΟΓΡ

ΑΦΙΕΣ 

(€) ΠΕΙ

ΠΑΡΑ

ΒΟΛΟ 

(€)

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

(€) ΣΥΝΟΛΟ

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ 150 20 170

2 ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ 150 20 170

3 ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ 150 20 170

4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ 150 20 170

5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Χ 150 20 170

6 ΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ 150 20 170

7 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Χ 150 20 170

8 ΚΟΚΚΙΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Χ 150 20 170

9 ΦΑΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ 150 20 170

10 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ 150 20 170

11 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ 150 20 170

12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ 150 20 170

13 ΚΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ 150 20 170

14 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Χ 150 20 170

15 ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Χ 150 20 170

16 ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χ 150 20 Χ 70 60 300

17 ΠΑΡΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Χ 150 20 170

18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ 150 20 170

19 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. Χ 150 20 170

20 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ Χ 150 20 170

21 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Χ 150 20 170

22 ΣΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ 150 20 170

23 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ 150 20 170

24 ΛΙΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ 150 20 170

25 ΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ 150 20 Χ 70 60 300

26 ΦΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ 150 20 170

27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ 300 20 320

28 ΖΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Χ 300 20 320

4500 560 140 120 5320

ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙ

ΠΕΙΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

 
∆. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε  

1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010), 
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4. την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

5. τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016, 
6. το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
8. την ΠΑΥ …/2016, και 
9. την 69/2016 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω 

δαπάνης,  
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στα 

ονόµατα των υπαλλήλων του ∆ήµου για ποσό ανά υπάλληλο όπως αυτά 
αναγράφονται στις Στήλες 1 και 2 του πίνακα της παραγράφου Γ της παρούσας µε 
σκοπό την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων δαπανών. 

 
2. Την απόδοση των πιο πάνω χρηµατικών ποσών (της Στήλης 2 του πίνακα της 

παραγράφου Γ της παρούσας) από τους υπόλογους των χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής (της Στήλης 1 του πίνακα της παραγράφου Γ της παρούσας) εντός 
τριµήνου από την έκδοσή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-
15/6/1959.    

 
3. Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

5.320,00 €, σε βάρος των  
 

o ΚΑ 10.6323.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων 
ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» προϋπολογισµού του ∆ήµου 
του 2016 για ποσό 4.640,00 €,  

o ΚΑ 10.6142.0033 µε την ονοµασία «Αµοιβή για Έκδοση Π.Ε.Ι. 
(Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας) Οδηγών και Κάρτας 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου» προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016 για ποσό 
680,00 €. 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
� τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010), 
� την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, 
� τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016, 
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
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� τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
� τις υπ’ αριθ. 607-632 και 634-663/2016 ΠΑΥ  
� την 69/2016 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω 

δαπάνης. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στα ονόµατα των υπαλλήλων του ∆ήµου για ποσό ανά υπάλληλο 
όπως αυτά αναγράφονται στις Στήλες 1 και 2 του πίνακα της παραγράφου Γ 
της εισήγησης µε σκοπό την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων δαπανών. 

 
2. Η απόδοση των πιο πάνω χρηµατικών ποσών (της Στήλης 2 του πίνακα της 

παραγράφου Γ της εισήγησης) από τους υπόλογους των χρηµατικών 
ενταλµάτων προπληρωµής (της Στήλης 1 του πίνακα της παραγράφου Γ της 
παρούσας) να γίνει εντός τριµήνου από την έκδοσή τους κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.    

 
3. Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €5.320,00, 

σε βάρος των  
 

o ΚΑ 10.6323.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων 
ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» προϋπολογισµού του ∆ήµου 
του 2016 για ποσό €4.640,00 ,  

o ΚΑ 10.6142.0033 µε την ονοµασία «Αµοιβή για Έκδοση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικών 
Επαγγελµατικής Ικανότητας) Οδηγών και Κάρτας Ηλεκτρονικού Ταχογράφου» 
προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016 για ποσό €680,00 . 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 

  

ΑΔΑ: ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ


		2016-05-30T14:32:01+0300
	Athens




