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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..17/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. 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. 
.3336/25-1-2018.. 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∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 4ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK 
TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 

(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε 
βάρος αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 

ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..17/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 

(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε 
βάρος αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 

Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν 
σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι 
πιστώσεις του προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
(εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου. 
 Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986, οι 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, εκτός αν 
πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ.5 του άρθρου 158 Κ∆Κ (Ν.3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές 
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για 
ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14, και άρθρο 9 
παρ.1 Π.∆. 80/2016). 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως 
γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
(εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 
παρ. 3 & 4 του Ν.3463/06,  διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

• τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
• τις διατάξεις του  άρθρο 66   Ν.4270/14, όπως ισχύουν 
• τις διατάξεις του  Π.∆.80/2016 
• το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση της δαπάνης 

προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του 
∆ήµου περιόδου β΄ δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017, 
διότι η έγκριση κατανάλωσης καυσίµων καθ΄ υπέρβαση του 
καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το µήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 
2017 του ∆ήµου εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
107279/37811/29-12-2017 (Α∆Α: Ω5ΑΟΟΡ1Κ-92Π) 
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απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε 
αριθµό πρωτοκόλλου στο ∆ήµο 785/5-1-2018.  

• Την ανάγκη για την εξόφληση της ως άνω υποχρεωτικής 
δαπάνης (περ. ιστ παραγράφου 1 άρθρου 158 του Νόµου 
3463/2006, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012), για την οµαλή λειτουργία 
των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 
Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών των 
παρελθόντων οικονοµικών ετών - προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των 
οχηµάτων του ∆ήµου β΄ δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017 και τη 
διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α εξόδων 
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018: 

 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

1  10.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.755,36 

2  15.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 2.719,29 

3  35.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 14.235,62 

4  70.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 1.105,48 

ΣΥΝΟΛΟ 19.815,75 

 
 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
� τις διατάξεις του  άρθρο 66   Ν.4270/14, όπως ισχύουν 
� τις διατάξεις του  Π.∆.80/2016 
� το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση της δαπάνης 

προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου 
περιόδου β΄ δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017, διότι η έγκριση 
κατανάλωσης καυσίµων καθ΄ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου 
ορίου για το µήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 του ∆ήµου εγκρίθηκε µε την αριθ. 
πρωτ. 107279/37811/29-12-2017 (Α∆Α: Ω5ΑΟΟΡ1Κ-92Π) απόφαση 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου στο ∆ήµο 785/5-1-2018.  
� Την ανάγκη για την εξόφληση της ως άνω υποχρεωτικής δαπάνης 

(περ. ιστ παραγράφου 1 άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Νόµου 
4038/2012), για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες των παρελθόντων οικονοµικών ετών - προµήθειας 

καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ δεκαπενθηµέρου µηνός 

Νοεµβρίου 2017 και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των 

αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018: 

 

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

1 10.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.755,36 

2 15.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 2.719,29 

3 35.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 14.235,62 

4 70.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 1.105,48 

ΣΥΝΟΛΟ 19.815,75 

 
 
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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΔΑ: 789ΝΩ93-9Χ3


		2018-01-31T09:35:17+0200
	Athens




