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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..287/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-10-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..28344/8-10-2015.. 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
στο πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα(Επιχ/ση ΕΣΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια  
Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού 
24.981,30€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για τη προµήθεια «Προµήθεια υπολογιστών, 
εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού 
προϋπολογισµού 16.666.500€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α)Πρακτικού Νο.1 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των 
οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού 
προϋπολογισµού 17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) Της 
υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  
υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική 
Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  
µικροϋλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης  
στην κα ∆έσποινα Τοκουζίδου η οποία υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΤΣΑΚΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ,  ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή σε 
λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση  
απόδοσης λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης)».     
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016». 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον 

προϋπολογισµό του  ∆ήµου  ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διάθεση δαπάνης, για την αµοιβή του Προέδρου, των µελών 
και της Γραµµατείας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής 
Αττικής για το  έτος 2009 & 2010». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την   

1. Προµήθεια και Εγκατάσταση Καινούργιου Ασύρµατου Αυτοµατισµού 
και  

2. Επισκευή Αυτοµατισµού Τηλεειδοποίησης Μέσω Κινητής 
Τηλεφωνίας  

στο Αντλιοστάσιο και στη ∆εξαµενή Πόσιµου Νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας 
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Επισκευή Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα, Λόγω Βραχυκυκλώµατος, Αντλιοστασίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια 
Εργαλείων και Εξοπλισµού Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κ. Μαρίνας Κλεάνθους για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµα της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Ευάγγελου Καρασάββα για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακούβα». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε. 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Ειδών και Εξοπλισµού 
Υπηρεσίας Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής και 
Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα του κ. Κυριαζή Κωνσταντίνου για αποζηµίωση από πρόσκρουση 
φορτηγού-αρπάγης του ∆ήµου στα κάγκελα της περίφραξης της οικίας του». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Χιονοαλυσίδων για τα Μηχανήµατα του 
∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Μαΐου 2015». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Ιουνίου 2015». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.684,87 € για την 
πληρωµή του 2ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου». 

ΘΕΜΑ 37ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00 € 
(µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
ΘΕΜΑ 38ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 28.430,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «επισκευή-στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού 
γυµναστηρίου Ροδόπολης»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «επισκευή-
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε κατά τη συζήτηση των 1ου και 6ου θεµάτων της 
Η.∆. λόγω συµµετοχής του στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..287/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον 

προϋπολογισµό του  ∆ήµου  ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του  άρθρου 72  του Ν.3852/2010  “Οικονοµική Επιτροπή – 
Αρµοδιότητες”, 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. 

Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες - 
Μελέτες”  του  Ν.3463/2006. 

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 “Ανάληψη υποχρεώσεων” του Ν. 
2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες 
διατάξεις». 

Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010  «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 4147/2013. 
 

προτείνουµε  όπως  ληφθεί σχετική  απόφαση  από  την  Οικονοµική  Επιτροπή  για  
την  έγκριση και διάθεση των παρακάτω  πιστώσεων: 
� Πίστωση ποσού 2.500,00 €, από τον Κ.Α. των εξόδων 10.6463  µε την 

ονοµασία  “Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2015, για την κάλυψη δαπάνης δηµοσιεύσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες, δηµοσιεύσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (δηµοσίευση υπερωριών, αµοιβή 
ληξιάρχων, αµοιβή πρακτικογράφων ∆.Σ. κ.α.). Η δαπάνη αυτή αφορά 
δηµοσιεύσεις έως 31.12.2015. 

      
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες - 

Μελέτες”  του  Ν.3463/2006. 
� Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 “Ανάληψη υποχρεώσεων” του Ν. 

2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους & 
άλλες διατάξεις». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010  «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 4147/2013. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.500,00 €, από τον Κ.Α. των εξόδων 10.6463  
µε την ονοµασία  “Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2015, για την κάλυψη δαπάνης δηµοσιεύσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες, δηµοσιεύσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (δηµοσίευση υπερωριών, αµοιβή ληξιάρχων, 
αµοιβή πρακτικογράφων ∆.Σ. κ.α.). Η δαπάνη αυτή αφορά δηµοσιεύσεις έως 
31.12.2015. 
 
 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. 
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
Στάικος Θεόδωρος 
Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
Γραφείο ∆ηµάρχου. 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµ. Λογιστηρίου 
 

ΑΔΑ: 72ΕΜΩ93-ΜΧΕ
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