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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-12-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..355/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/12-12-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η ∆εκεµβρίου 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. 
.41022/8-12-2017.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση νέας µελέτης και όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 
61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση, 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.389,65€ 
(εκ των οποίων ΦΠΑ 24% 2.204,45€) για την πληρωµή του 6ου λογαριασµού 
της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των 
επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47€ συµπερ. ΦΠΑ». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1&2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018-31.12.2018», συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 και 2) Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη προµήθειας 
υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού δαπάνης 39,903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπολογιστών , εκτυπωτών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού».  
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού & 
εντύπων».  
ΘΕΜΑ 6ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση της 
αριθ. 169/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 278/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
323/2017 Α∆Σ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(ΧΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ) και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Οργάνων 
Γυµναστικής για Πλατείες»».  

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Παροχή Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «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». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Εκκένωσης Βόθρων»».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2017 – 
30/06/2017».                            
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 2ου θέµατος 
«Ε.Η.∆ «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία 
και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής» λέγοντας ότι το θέµα κρίνεται κατεπείγον προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας και υπογραφής 
σύµβασης για την κάλυψη των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του 
∆ήµου. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
� Την εισήγηση του δηµάρχου 

 
Oµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 
ΑΟΕ µε θέµα έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..355/2017.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση, 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη :    
        α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί “αρµοδιοτήτων      
              της Οικονοµικής Επιτροπής.                                                 

β) Τις διατάξεις  του  N.4412/2016. 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 158 «∆απάνες» 209 «Προµήθειες –Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν 3463/2006 (∆ΚΚ). 
δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόµου 3536/2007. 
ε)Τις διατάξεις του Π∆  80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους   
διατάκτες» . 
στ)Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 
ζ)Την αριθ.346/2017 απόφαση της Ο.Ε 
 

Με την αριθ. 346/28-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
εκ παραδροµής η δαπάνη και ψηφίσθηκε πίστωση 20.000,00 ευρώ για την 
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εργασία µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή 
των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  σε βάρος του  
ΚΑ  00.6117.0011 του προϋπολογισµού εξόδων  ο.ε 2018 του ∆ήµου. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να γίνει στο ∆ήµο µας η 
µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και βιβλιοδεσία της Εκτελεστικής Επιτροπής για 
το έτος 2018, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση  της Οικονοµικής  Επιτροπής  
για  διόρθωση της αριθ. αριθ.346/28-11-2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και  την έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης 2.000, 00 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ  00.6117.0011 του προυπ/σµού ο.ε 2017 και  την έγκριση 
δαπάνης και  διάθεση πίστωσης 18 .000,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 24% σε βάρος 
του ΚΑ  00.6117.0011 του προϋπολογισµού εξόδων  ο.ε 2018 του ∆ήµου,  µε 
την  ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, 
αποµαγνητοφώνησης βιβλιοδεσίας  και αναπαραγωγής πρακτικών 
συνεδριάσεων  ∆.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ -2018)». 
 
 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις  του  N.4412/2016. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 158 «∆απάνες» 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες- 

Μελέτες» του Ν 3463/2006 (∆ΚΚ). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόµου 3536/2007. 
� Τις διατάξεις του Π∆  80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» . 
� Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 
� Την αριθ.346/2017 απόφαση της Ο.Ε  
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διόρθωση της αριθ. αριθ.346/28-11-2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής και την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ00.6117.0011 του προυπ/σµού ο.ε 2017 και  
την έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης 18 .000,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 
24% σε βάρος του ΚΑ  00.6117.0011 του προϋπολογισµού εξόδων  ο.ε 2018 
του ∆ήµου,  µε την  ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, 
αποµαγνητοφώνησης βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών 
συνεδριάσεων  ∆.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ -2018)» 
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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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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