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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..303/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20η/27-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 27η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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.  ..26173/23-9-2016.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση : α)  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την « 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών και χρωµάτων »  β) της υπ΄ αριθ 26235/26-9-2016 
γνωµοδότησης  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την υπ΄αριθ 26106/23-9-2016  
εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ Ο.Ε  κατά του πρακτικού Νο 
1 και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο γυµναστήριο της ∆Κ 
Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης 37.820,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας  και Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και των 
ΝΠ∆∆ αυτού 2016-2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «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» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
παιχνιδιού σκακιού (σετ πιόνια) για κοινόχρηστους χώρους και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Παροχής Υπηρεσιών  
Μεταφοράς Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» συνολικού προϋπολογισµού (60.178,49€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για τις «Εργασίες µετάπτωσης δεδοµένων και θέση 
σε λειτουργία των Μητρώων Παγίων, Αποθήκης και Συµβάσεων Αγαθών και 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου»» 
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ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Ο.Ε. ως προς τη διάρκεια 
µίσθωσης του ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και της 
σχετικής σύµβασης» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Καραπατά Ευαγγελίας περί καταβολής αποζηµίωσης για 
ζηµιά στην οικία της από γερανό του ∆ήµου.». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 

Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό» 
ΘΕΜΑ 12ο: «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 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας 
Συνδροµής σε λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 379/2015 ΑΟΕ για παράσταση του δικηγόρου 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (εξωτ. Συνεργάτη) στο ΣΤΕ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού (382.877,00) ΕΥΡΩ από τον  ΚΑ 
εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 
30Ν 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
του µοναδικού υπαλλήλου πλέον του γραφείου διπλογραφικού του τµήµατος 
Λογιστηρίου σε σεµινάριο µε θέµα “Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
µε τίτλο: «Αµοιβές για εκτιµήσεις από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) του 
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016»».  

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

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..303/2016.. 
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� ΘΕΜΑ 11ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 60/11 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: 
«Συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στο Ειδικό Συνδροµητικό Πρόγραµµα των 
Απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
Α.Ε.» εντάχθηκαν τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στο ειδικό αυτό πρόγραµµα της 
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, δεδοµένου ότι είναι αναγκαία η διέλευσή τους, 
σε καθηµερινή βάση όλες τις ηµέρες του µήνα καθώς και των Σαββάτων και 
Κυριακών, από την Αττική Οδό προκειµένου να µεταβούν στο ΧΥΤΑ Λιοσίων για τη 
νόµιµη εναπόθεση των οικιακών απορριµµάτων και των υλικών ανακύκλωσης που 
συλλέγονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας. 
 
Mε την 220/2016 ΑΟΕ εγκρίθηκαν α) η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα 
∆Ε ∆ιοικητικού, συνολικού ποσού 14.000,00 (δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ) µε σκοπό 
την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης και β) η σχετική δαπάνη και η διάθεση  
πίστωσης ποσού 14.000,00 ευρώ, σε βάρος του  ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία 
«Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» 
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016, σχετική η αριθ. 
716/2016 ΠΑΥ. 
 
Με το από 25.07.2016 Φύλλο Έλεγχου Χρηµατικού Εντάλµατος του Ελεγκτικού 
ζητείται ο προσδιορισµός των καλυπτόµενων µηνών για την πληρωµή των τελών 
διέλευσης από την Αττική Οδό.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται το µέγιστο µηνιαίο κόστος για το επόµενο 
τρίµηνο και µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2016.  
 

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ* 

ΑΞΙΑ 
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ** 

ΑΞΙΑ 

1 Οκτώβριος 
(καθηµερινές) 

21 10 420 3,6 1.512,00 

 Οκτώβριος 
(σαββατοκύριακα) 

10 5 100 3,6 360,00 

 Σύνολο 
Οκτωβρίου 

31  520  1.872,00 

2 Νοέµβριος 
(καθηµερινές) 

22 10 440 3,6 1.584,00 

 Νοέµβριος 
(σαββατοκύριακα) 

8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο 
Νοεµβρίου 

30  520  1.872,00 

3 ∆εκέµβριος 
(καθηµερινές) 

22 10 440 3,6 1.584,00 

 ∆εκέµβριος 
(σαββατοκύριακα)  

9 5 90 3,6 324,00 

 Σύνολο 31  530  1.908,00 
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∆εκεµβρίου 
       
 Γενικό Σύνολο 92  1570 3,6 5.652,00 

* Το πλήθος των διελεύσεων αναφέρεται σε διπλές διελεύσεις ανά όχηµα. 
** Η αξία των διελεύσεων έχει υπολογιστεί µετά την έκπτωση του προγράµµατος. 
 
Ωστόσο, στο χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τη λήξη της προηγούµενης 
σύµβασης µέχρι και σήµερα έχει παραστεί ανάγκη για τη διέλευση περιορισµένου 
αριθµού απορριµµατοφόρων για τη νόµιµη απόρριψη απορριµµάτων.  
Οι συγκεκριµένες διελεύσεις σήµερα παρέχονται µε πίστωση από την Αττική Οδό και 
το συνολικό κόστος θα διαµορφωθεί µέχρι τις 30.09.2016 στο χρηµατικό ποσό των 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€). 
 
∆εδοµένης της ανάγκης να συνεχιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των 
απορριµµατοφόρων µέσω της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ πρέπει ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τα 
τέλη διέλευσης των απορριµµατοφόρων του µέσω της Αττικής Οδού, µε νέο 
πρόγραµµα, το κόστος του οποίου υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής. 
 
Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 17-5/15-6-
59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄),  

• Του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 3463/06, 
• Του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, 

για τα εξής: 
1. Να ακυρωθεί το χρηµατικό ένταλµα 162/2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
2. Να απαλλαγεί η υπάλληλος του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα ∆Ε ∆ιοικητικού, από 

το αριθ. 162/2016 χρηµατικό ένταλµα.  
3. Να αποδεσµευτεί το χρηµατικό πόσο των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(14.000,00€) από το ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» τα οποία δεσµεύτηκαν  µε 
την αριθ. 716/2016 ΠΑΥ, σύµφωνα, µε την 220/2016 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

4. Να εγκριθεί η δαπάνη και να δεσµευτεί χρηµατικό ποσό ύψους τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€) για την αποπληρωµή των επί πιστώσει διελεύσεων 
των απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό, µέχρι τη σύναψη νέου 
προγράµµατος, σε βάρος του ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης 
ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» του σκέλους 
των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016. (ΠΑΥ ………./2016).  

5. Να εγκριθεί η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα ∆Ε 
∆ιοικητικού, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(5.652,00€) µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης διέλευσης των 
απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό για το διάστηµα Οκτ. – ∆εκ. 2016.    

6. Να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (5.652,00€), σε βάρος του ΚΑ 20.6411 µε την 
ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, 
διόδια κλπ)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016 
(ΠΑΥ ………./2016).  
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7. Να εγκριθεί η 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∆ 17/5-15/6/195.  
                          

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 

17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄),  
� Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 

3463/06 
� Τις υπ’ αριθ. 837 & 836/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Ακυρώνει το χρηµατικό ένταλµα 162/2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
2. Απαλλάσσει την υπάλληλο του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα ∆Ε ∆ιοικητικού, από το 

αριθ. 162/2016 χρηµατικό ένταλµα.  
3. Αποδεσµεύει το χρηµατικό πόσο των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000,00) 

από το ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 
µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» τα οποία δεσµεύτηκαν  µε την αριθ. 
716/2016 ΠΑΥ, σύµφωνα, µε την 220/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(€3.800,00) για την αποπληρωµή των επί πιστώσει διελεύσεων των 
απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό, µέχρι τη σύναψη νέου προγράµµατος, 
σε βάρος του ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» του σκέλους των εξόδων 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016.  

5. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα ∆Ε 
∆ιοικητικού, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(€5.652,00) µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης διέλευσης των 
απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό για το διάστηµα Οκτ. – ∆εκ. 2016.    

6. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα δύο ευρώ (€5.652,00), σε βάρος του ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία 
«Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» 
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2016.  

 
 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 

ΑΔΑ: 7ΕΡΑΩ93-1ΜΚ
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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