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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..18η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-8-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..253/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..18ης/29-8-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Αυγούστου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..23122/25-8-2016.. 
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∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση εργασιών διαπλάτυνσης φρεατίων 
οµβρίων για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της 
διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας 
(BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την 
ίδια µελέτη». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισµού 94.587,00€» 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από 
το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια ειδών 
Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης επί της αριθ.5, θέµα 7ο απόφασης της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση των εργασιών παρακολούθησης 
των συστηµάτων ασφαλείας των δηµοτικών κτιρίων» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών  «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων » και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε 2016 για την 

προµήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση – επισκευή οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2016-
2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Συµπληρωµατικής ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσιών  Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την Κατασκευή 
Γέφυρας στο Ρέµα της Κούριζας λόγω της Φυσικής Καταστροφής (Ισχυρή Βροχή και 
Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της «Προµήθειας Οικοδοµικών 
Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Οστεοθυρίδων και 
Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πινακίδων  ∆ηµοτικών Κτιρίων και 
Εγκαταστάσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια σειρήνων συναγερµού 
Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Σετ Σκακιού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου» και Αποδέσµευση προηγούµενης 
σχετικής Πίστωσης από Κ.Α. των Εξόδων ο.ε. 2016. ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την Κατασκευή 
Προκάτ Γέφυρας στη Θέση στο Τέρµα της Οδού Πλάτωνος στο Ρέµα Βρυσάκι λόγω 
της Φυσικής Καταστροφής (Ισχυρή Βροχή και Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου, 
έτους   2010, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης λογαριασµού (Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
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ΘΕΜΑ 28ο:«Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την 
ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (έκδοση κάρτας ηλεκτρονικού 
ταχογράφου και πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ)) και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµών». 
ΘΕΜΑ 29ο: «A) “Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου -Λυκείου Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου µας” Β) 
διάθεση  πίστωσης  Γ) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως 
αυτή έχουν στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, 
και ∆) έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 23.932,00 για την 
εργασία: «εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας 
∆όµησης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και πληµµύρας»». 
ΘΕΜΑ  31o:Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για υπηρεσία και προµήθεια :  
   1. «Μεταφορά εν γένει» ύψους 18.000,00 ευρώ.   
   2. «Προµήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδοµίας» ύψους 20.088,00 
ευρώ. 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..253/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε 2016 για την 

προµήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση – επισκευή οχηµάτων». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις της παραγρ.1δ)του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 « Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης αυτοδιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης ». Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
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προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Ν2362/1995, όπως έχουν τροποποιηθεί 
& ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010. 
5. Τις διατάξεις της αρ.30/19664/20.04.2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών. 
6. Τις διατάξεις της παρ.Ε.1 «Ανατροπές Αναλήψεων» της υπ’ αριθ. 

2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 Εγκυκλίου του Υπ. Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις 
οποίες « Σε περίπτωση µη εκτέλεσης όλου ή µέρους της ανάληψης 
υποχρέωσης κατά τη διάρκεια του ο.ε. και για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση 
πραγµατοποίησης δαπάνης, έλλειψη νοµίµων παραστατικών, δέσµευση 
πίστωσης µεγαλυτέρου ποσού από την τελική δαπάνη προµήθειας κλπ.)  αυτή 
ανατρέπεται µέχρι το τέλος του οικείου οικ. Έτους , µε σχετική ανακλητική 
απόφαση του ∆ιατάκτη ». 

7. Τις αριθµ. 10/2016 & 17/2016 Απόφασεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις 
οποίες εγκρίθηκαν η διάθεση των πιστώσεων  σε βάρος των  Κ.Α : 
1) 10.6263.0002, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
2) 10.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
3) 15.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
4) 15.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
5) 20.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
6) 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
7) 25.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
8) 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
9) 35.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
10) 35.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
11) 70.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» 
12) 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων». 

8. Το αριθµ. πρωτ. 19138/7-7-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων. 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 

209 «Προµήθειες , υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

και το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

προτείνεται, να αποδεσµευτούν αναλυτικά  ανά Κ.Α. ανά ΑΑΥ τα ακόλουθα ποσά: 

 
1) από το Κ.Α. 10.6263.0002, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων»  και την ΑΑΥ 191/2016 να αποδεσµευτεί  το ποσό των 
593,50€. 
2) από το Κ.Α. 10.6263.0002, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων»  και την ΑΑΥ 235/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
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των 2.774,38€. 
3) από το Κ.Α. 10.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»και την ΑΑΥ 194/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 2.000,00€. 
4) από το Κ.Α. 10.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»και την ΑΑΥ 237/2016 να αποδεσµευτεί  το ποσό των 4.134,56€. 
 

5) από τον 15.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 196/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 147,00€. 

6) από τον 15.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 240/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 15.352,87€. 

7) από το Κ.Α. 15.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 198/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 4.000,00€. 

8) από το Κ.Α. 15.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 247/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 7.366,53€. 

 
9) από τον Κ.Α. 20.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 202/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 563,37€. 

10) από τον Κ.Α. 20.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 258/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 56,89€. 

11) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 100/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 0,03€. 

12) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 203/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 2.360,40€. 

13) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 262/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 733,41€. 

 
14) από τον Κ.Α. 25.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 207/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 1.000,00€. 

15) από τον Κ.Α. 25.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 265/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 896,20€. 

16) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 209/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 500,00€. 

17) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 232/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 13,00€. 

18) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 268/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 177,44€. 

 
19) από τον Κ.Α. 35.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 210/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 800,00€. 

20) από τον Κ.Α. 35.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 269/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 741,00€. 
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21) από το Κ.Α. 35.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 214/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 
132.933,65€. 

 
22) από τον Κ.Α. 70.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 275/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό 
των 910,00€. 

23) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 239/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 0,80€. 

24) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 276/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 6.034,84€. 

25) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 379/2016 να αποδεσµευτεί το ποσό των 2.086,13€. 

 
    

                             
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες , υπηρεσίες, 

Μελέτες» του Ν. 3463/06,  
� το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδέσµευση αναλυτικά ανά Κ.Α. και ανά ΑΑΥ τα ακόλουθα ποσά: 

 
1) από το Κ.Α. 10.6263.0002, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων»  και την ΑΑΥ 191/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€593,50. 

2) από το Κ.Α. 10.6263.0002, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων»  και την ΑΑΥ 235/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€2.774,38. 

3) από το Κ.Α. 10.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 194/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €2.000,00. 

4) από το Κ.Α. 10.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 237/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €4.134,56. 

5) από τον 15.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 196/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€147,00. 

6) από τον 15.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 240/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€15.352,87. 

7) από το Κ.Α. 15.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 198/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €4.000,00. 

8) από το Κ.Α. 15.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 247/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €7.366,53. 

9) από τον Κ.Α. 20.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
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Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 202/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€563,37. 

10) από τον Κ.Α. 20.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 258/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€56,89. 

11) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και την ΑΑΥ 100/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €0,03. 

12) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και την ΑΑΥ 203/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €2.360,40. 

13) από τον Κ.Α. 20.6671.0004, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και την ΑΑΥ 262/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €733,41. 

14) από τον Κ.Α. 25.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 207/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€1.000,00. 

15) από τον Κ.Α. 25.6263.0005, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 265/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€896,20. 

16) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 209/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €500,00. 

17) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 232/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €13,00. 

18) από το Κ.Α. 25.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 268/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €177,44. 

19) από τον Κ.Α. 35.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 210/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€800,00. 

20) από τον Κ.Α. 35.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 269/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€741,00. 

21) από το Κ.Α. 35.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και την ΑΑΥ 214/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €132.933,65. 

22) από τον Κ.Α. 70.6263, µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και την ΑΑΥ 275/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των 
€910,00. 

23) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 239/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €0,80. 

24) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 276/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €6.034,84. 

25) από το Κ.Α. 70.6671, µε την ονοµασία «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»και την ΑΑΥ 379/2016 αποδεσµεύει  το ποσό των €2.086,13. 

 
 
 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 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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