
Σελίδα 1 από 8 
 

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: ..267/2016.. 

 
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:  ..267/2016.. 
 
� 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. ». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 

Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
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2. τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  

3. τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  

4. τις 69/2016 και 155/2016 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες 
εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προµήθειας Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου» για το έτος 2016, που 
αφορούν στη σύνταξη µελέτης - τεχνικού φακέλου για την έκδοση πινακίδων 
µηχανήµατος έργου (ΜΕ) για  

• δύο (2) σάρωθρα του ∆ήµου (Ravo και Bucher),  
• ενός (1)  χωµατουργικού µηχανήµατος (Case),  
• ενός (1) πυροσβεστικού οχήµaτος (Fumo Car),  
• µίας υδροφόρα µάρκας Mercedes µε αρ. πλαισίου: 
WDB6760121K012348, 
• ενός φορτηγού – πυροσβεστικού µάρκας MITSUBISHI µε αρ. πλαισίου: 
JMBGZPA5VYA000836, 
• ενός πυροσβεστικού µάρκας FORD µε αρ. πλαισίου: 
WF0LM2E109W837710, 
• ενός πυροσβεστικού µάρκας ΤΟΥΟΤΑ µε αρ. πλαισίου: 
MROHR22G101514594. 

συµπεριλαµβανοµένου των δαπανών τελών έγκρισης τύπου, τελών ταξινόµησης 
και ετησιών τελών χρήσης, 

5. 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), 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, 
7. Τις διατάξεις της αρ.30/19664/20.04.2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, 
8. 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», 

9. Την 183/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η διάθεση των πιστώσεων 
συνολικού ποσού €3.800,00 σε βάρος των: 

• Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την 
Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου» για ποσό 1.800,00 €, και  

• Κ.Α. 10.6323.0002 µε ονοµασία «∆απάνες για 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» για 
ποσό 2.000,00, 

10. Το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) σύµφωνα µε το 
οποίο  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.», 
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11. Το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
σύµφωνα µε το οποίο 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.», 

12. Τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε τα 
οποία 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. 
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.», 

13. Το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε το οποίο 
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.»,  

14. τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016 (εγκρίθηκε µε την 241/2015 Α∆Σ και 
επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 17192/6551/2.3.2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής), 

 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για  
1. έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 

Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου»,  
2. διάθεση πίστωσης ποσού 7.300 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία 

«Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου» προκειµένου 
να συνταχθεί, από ειδικευµένο µηχανολόγο µηχανικό, µελέτη – τεχνικός φάκελος, 
όπως απαιτείται, για την έκδοση ατοµικής έγκρισης τύπου για έκαστο των 8 
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οχηµάτων που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (4) της παρούσας, µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 900,00 € περίπου ανά όχηµα, 

3. την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο 
όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου του Χαραλάµπους, 
∆Ε 1 για  συνολικό ποσό 7.700,00 € µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης 
πληρωµής τελών και παραβόλων µε ενδεικτικά, ανά όχηµα, ποσά ως εξής: 259 € 
εφάπαξ τέλη έγκρισης τύπου, 150 € εφάπαξ τέλη ταξινόµησης, 481,74 € τέλη 
ετήσιας χρήσης, 

4. την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959,    

5. την έγκριση της σχετικής δαπάνης 7.700,00 Ευρώ και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.000,00 Ευρώ και 700,00 Ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6323.0002 και σε 
βάρος του Κ.Α. 70.6323.0002 αντίστοιχα µε ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ»,  

6. την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016), 
7. την αποδέσµευση από τον Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την 

Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου» και από την ΑΑΥ ποσού 
1.800,00 €, και 

8. την αποδέσµευση από τον Κ.Α. 10.6323.0002 
µε ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων 
Αυτοκινήτων, κλπ» ποσού 2.000,00 €. 

 
                             

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,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� τις 69/2016 και 155/2016 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� 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), 
� Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, 
� Τις διατάξεις της αρ.30/19664/20.04.2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, 
� 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», 
� Την 183/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� Το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  
� Το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
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� Τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  
� Το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  
� τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016 (εγκρίθηκε µε την 241/2015 Α∆Σ και 

επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 17192/6551/2.3.2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής), 
� Τις αριθ. 794, 795 &796/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου» και διαθέτει πίστωση ποσού 
€7.300 σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την Έκδοση 
Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου» προκειµένου να συνταχθεί, από 
ειδικευµένο µηχανολόγο µηχανικό, µελέτη – τεχνικός φάκελος, όπως απαιτείται, 
για την έκδοση ατοµικής έγκρισης τύπου για έκαστο των 8 οχηµάτων που 
προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (4) της παρούσας, µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό €900,00 περίπου ανά όχηµα, 

2. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Γαρυφαλλιά Ραφτοπούλου του 
Χαραλάµπους, ∆Ε 1 για  συνολικό ποσό €7.700,00 € µε σκοπό την αντιµετώπιση 
της δαπάνης πληρωµής τελών και παραβόλων µε ενδεικτικά, ανά όχηµα, ποσά ως 
εξής: €259 εφάπαξ τέλη έγκρισης τύπου, €150 εφάπαξ τέλη ταξινόµησης, €481,74 
τέλη ετήσιας χρήσης, 

3. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής να γίνει εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959,    

4. Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 7.700,00 
Ευρώ  
� Ποσό €7.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6323.0002 µε ονοµασία «∆απάνες για 

Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ», την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών 
� Ποσό €700 σε βάρος του Κ.Α. 70.6323.0002 µε ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή 

Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» 
5. Αποδεσµεύει πίστωση από τον Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την 

Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου» και από την ΑΑΥ ποσού 
€1.800,00  και 

6. Αποδεσµεύει πίστωση από τον Κ.Α. 10.6323.0002 µε ονοµασία «∆απάνες για 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» ποσού 
€2.000,00. 
 
 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 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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