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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..29/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/6-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .6η Φεβρουαρίου 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. 
.4140/2-2-2018.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου 
ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο 
∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης 
και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.1  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   Α∆ΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 
64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης 
και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση  της πάγιας προκαταβολής 
ο.ε. 2017  της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή του υπολόγου κ 
Κασαπάκη Μιχαήλ».  
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� ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».  

ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών που 
προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση σχετικής 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
4. Στασινοπούλου Αναστασία      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
7. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

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

 
Αριθµός Απόφασης:  ..29/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών 

(Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων 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 
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(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 

• το άρθρο 66 παρ.7 & 8 Ν.4270/14 

• το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 

 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών των 

παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε), και τη διάθεση των παρακάτω 

πιστώσεων σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του προϋπολογισµού του 

οικονοµικού έτους 2018: 

 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ         ∆ΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΝΑ Κ.Α.Ε. 2018 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 
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00.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   13.658,01  
10.8111.0001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών   6.763,14  
25.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   16.898,20  
35.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   772,64  
50.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   187,54  
70.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   483,73  
00.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   12.049,50  
25.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   164.377,92  
30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   21.923,20  
70.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   18.522,89  
10.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα   7.916,12  
70.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα   28.250,03  
10.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   13.052,80  
15.8116.0001 ∆απάνες προµήθειες αναλωσίµων   9.880,95  
20,8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   7.950,97  
25.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   6.168,83  
30.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   10.598,84  
70.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   15.229,91  
15.8117.0002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ   25.131,91  
10.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   9.700,44  
15.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   8.727,61  
25.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   1.807,57  
30.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες   33.640,35  

 

 
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 
� το άρθρο 66 παρ.7 & 8 Ν.4270/14 
� το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις δαπάνες των παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε), και 
διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018: 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ         ∆ΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΝΑ Κ.Α.Ε. 2018 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

00.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   13.658,01  
10.8111.0001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών   6.763,14  
25.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   16.898,20  
35.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   772,64  
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50.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   187,54  
70.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   483,73  
00.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   12.049,50  
25.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   164.377,92  
30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   21.923,20  
70.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   18.522,89  
10.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα   7.916,12  
70.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα   28.250,03  
10.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   13.052,80  
15.8116.0001 ∆απάνες προµήθειες αναλωσίµων   9.880,95  
20,8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   7.950,97  
25.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   6.168,83  
30.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   10.598,84  
70.8116.0001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων   15.229,91  
15.8117.0002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ   25.131,91  
10.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   9.700,44  
15.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   8.727,61  
25.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων   1.807,57  
30.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες   33.640,35  

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαυγεια». 

 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. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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