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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..315/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23ης/7-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
..35972/3-11-2017.. 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∆: «Ακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (5.652,00 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 98.623,40 €, συµπ/νου 
ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την οµάδα Β 
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και 
λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπηρεσιών καθαριότητας (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής –υπόγειων κάδων)»  
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ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0  
2)Έγκριση αποδέσµευσης ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» και  
3) Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των 
όρων της µελέτης και σε συνέχεια και των όρων της διακήρυξης»  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υδατοδεξαµενών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Πρακτική & 
Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέµατα Οδικής Συµπεριφοράς Οδηγών Οχηµάτων 
του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 - CPV 79132000-
8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης»  Α∆ΑΜ: 17REQ002186156 β) της σχετικής 
Μελέτης 3/2017 του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) της διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Συµβούλου µε τίτλο «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στρατηγικής διαχείρισης σε θέµατα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο ∆ήµο 
∆ιονύσου – Smart and Green Cities». - CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 
17REQ002188654 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης 
της  σύµβασης»  
ΘΕΜΑ 18ο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2017». 
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� ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-
εξόδων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017». 

ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Μελέτη τροποποίησης τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 23ο: «1. Έναρξη διαδικασίας για την παράδοση παραλαβή του 
∆ηµοτικού Περιπτέρου στη ∆Κ Σταµάτας λόγω λήξης της σύµβασης. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.500,00 € για 
την «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την  υποστήριξη του ∆ήµου στις 
αρµόδιες υπηρεσίες για ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων», 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες µελέτες του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 25.7312.0063 των 
εξόδων ο.ε 2017 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017»». 
 
    
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης, Κριεµάδης, Καρασαρλής(αναπληρωµατικό 
µέλος) και Στασινοπούλου(αναπληρωµατικό µέλος) προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..315/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-

εξόδων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.∆/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταµίας 
υποβάλλει κάθε µήνα στο ∆ήµαρχο και τη Οικονοµική Επιτροπή λογαριασµό 
εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους µηνιαίους 
αυτούς λογαριασµούς εµφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και 
οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασµούς αυτούς 
εµφανίζονται οι πληρωµές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , 
εµφανίζεται και το χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου στο τέλος του µήνα που 
αφορά ο έλεγχος. 
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Η οικονοµική διαχείριση το µήνα  ΙΟΥΝΙΟ 2017   έχει ως εξής: 
 
 
Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α            ΙΟΥΝΙΟΣ               ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 
1.Τακτικά έσοδα:                                           1.056.468,64                      14.175.272,25 
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:                                   306.976,83                        3.549.466,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ :      1.363.445.47                      17.724.738,89 
 
 
Β.∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α                                ΙΟΥΝΙΟΣ               ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 
1.Τακτικά Έσοδα                                                27.645,78                          47.280,31 
2.Έκτακτα Έσοδα                                                 3.697,26                            9.456,04 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ              31.343,04                          56.736,35    
 
 
Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α                              ΙΟΥΝΙΟΣ                ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 
1.Τακτικά έσοδα:                                           1.550.600,29                      8.006.177,46                  
2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα :                             379.236,55                      2.007.644,60 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ:     1.929.836,84                    10.013.822,06 
 
 
∆.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟ∆Α ΣΤΙΣ  30/6/2017                    7.654.180,48 
                                                                                                                           
 
Ε.ΕΞΟ∆Α                                                            ΙΟΥΝΙΟΣ        ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ  
1.Πληρωµές ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 :                       1.546.981,04 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ:                    9.154.460,23 
 
 
Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ       (ΜΑΙΟΥ  2017):       15.715.315,86 
 
 
Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ             (ΙΟΥΝΙΟΥ 2017):        16.098.171,66 
                                                                                           
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.∆/τος 17-5/15-6-1959. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κριεµάδη και Καρασαρλή 
για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει το λογαριασµό εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έτσι 

όπως τον υπέβαλλε ο δηµοτικός ταµίας και παρουσιάζεται ανωτέρω. 
  
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στασινοπούλου Αναστασία. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κριεµάδης Στέφανος. 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

4Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Εσόδων & περιουσίας. 


