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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 18ης-7-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..201/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..15η/18-7-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .18η Ιουλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..21278/14-7-
2017.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 152/20-6-2017 Απόφασης 
Οικονοµικής επιτροπής ως προς τον Κ.Α». 
ΘΕΜΑ 2ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για την εκτέλεση της 
αριθ. 100/2016 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 89/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση των µε αρ. 167/2017 & 168/2017 Αποφάσεων 
Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τους  Κ.Α. Εξόδων». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΕΛΕΚΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του του  
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας 
Μεταφοράς  Ογκωδών Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μάµαλη Χρήστου περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµία που φέρεται να υπέστη το ψυγείο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από 
µεταλλική βέργα πακτωµένη στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των 
σχετικών Πιστώσεων Προϋπολογισµού για την Ανάθεση «Προµήθεια Υγρών 
Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017 - 2018» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για το έτος 2017» (CPV):15511100-4  - Α∆ΑΜ: 17REQ001635595, 
β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της 

τεχνικής µελέτης για την συντήρηση και επισκευή αθλητικού 
εξοπλισµού γυµναστηρίου Αγίου στεφάνου, µε απευθείας ανάθεση». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Στάικος Θεόδωρος     2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..201/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της 

τεχνικής µελέτης για την συντήρηση και επισκευή αθλητικού 
εξοπλισµού γυµναστηρίου Αγίου στεφάνου, µε απευθείας ανάθεση». 

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, 
σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες τις δαπάνες 
που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε 
συνδυασµό (και µε την επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - 
Μελέτες” του Ν.3463/06,  
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3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού 

4. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του 
άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της 
«Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες, 
9. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 

2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής 
Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού 
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

11. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  

12. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2017 που 
ψηφίστηκε µε την υπ' αριθ. 228/2016 Α∆Σ, (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) και 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

13. Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί “Ορισµού 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’. 

14. την υπ’ αριθµ. 197/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της ανάθεσης 

15. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 17REQ001547440 

16. Την υπ’ αριθµ. 8/2017 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

17. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω ανάθεση 
 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του ∆ήµου, για: 

1. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € (συµπ. 
ΦΠΑ 24%)  και τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 
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του Ν. 4412/2016) για την συντήρηση και επισκευή αθλητικού εξοπλισµού 
γυµναστηρίου Αγίου Στεφάνου σε βάρος του  κωδικού εξόδων ΚΑ 
15.6262.0001 µε την ονοµασία “Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)” του Προϋπολογισµού 
του ∆ήµου ο.ε. 2017 

2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 08/2017 Τεχνικής Μελέτης όπως συντάχθηκε 
από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ” 

 
                               

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-

Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/06,  
� Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 

143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού 
� Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α)  
� Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
� Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” 
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2017 που 

ψηφίστηκε µε την υπ' αριθ. 228/2016 Α∆Σ, (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) και 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
� την υπ’ αριθµ. 197/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της ανάθεσης 
� Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 17REQ001547440 
� Την υπ’ αριθµ. 8/2017 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών,  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή αθλητικού 

εξοπλισµού γυµναστηρίου Αγίου Στεφάνου και διαθέτει πίστωση ποσού 
€5.000,00 (συµπ. ΦΠΑ 24%) σε βάρος του  ΚΑ 15.6262.0001 µε την 
ονοµασία “Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων αθλητικών 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)” του Προϋπολογισµού του 
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∆ήµου ο.ε. 201 και ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας µε 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016). 

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 08/2017 Τεχνική Μελέτη όπως συντάχθηκε από 
τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ”. 

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
- Τµ. Κοιν. Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
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