
Σελίδα 1 από 4 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..365/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25η/29-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..33001/25-11-2016.. 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∆: «Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης 
<Έγκρισης  άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 24960/10 αίτησης ακύρωσης 
∆ΠρΑθ>» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας». 

ΘΕΜΑ 2ο: «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 3ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα του κ. Κόκκινου Σωτήριου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά 
φθοράς (4) ελαστικών του ΙΧΕ αυτο/του του, λόγω άσχηµου οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί Έγκρισης πρακτικού Αξιολόγησης για την 
πραγµατοποίηση της δηµόσιας σύµβασης «Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία 
κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4389/2016»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 63.7412.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για την µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη 
ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων  στους  οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του ∆. ∆ιονύσου»». 
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 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:  ..365/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σχετικό: 211/2015 Α∆Σ 
 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, 
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή 
άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε 
επιτροπή του» και  
σύµφωνα µε το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Σύµφωνα µε τη 211/2015 Α∆Σ, εγκρίθηκε η πληρωµή προστίµου τροχαίας ύψους 

300 €, µε τις όποιες τυχόν προσαυξήσεις έχουν επέλθει λόγω του χρόνου που έχει 
µεσολαβήσει από το συµβάν (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 28.9.2015 το ποσό 
είχε διαµορφωθεί σε 310,95 €), επειδή κρίθηκε ότι η οδηγός του ∆ήµου δεν 
υπέπεσε σε αυτή την παράβαση µε δική της υπαιτιότητα, µε χρέωση του ΚΑ 
00.6331.0001 µε την ονοµασία «Λοιποί Φόροι και Τέλη» για ποσό (ενδεικτικά) 
310,95 €. 
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3. Έως σήµερα, το εν λόγω πρόστιµο δεν έχει πληρωθεί και στις 26.8.2016 
ανέρχεται πλέον σε 335,04 Ευρώ. 
Σχετικά επισυνάπτονται στοιχεία οφειλής της υπαλλήλου του ∆ήµου, στην οποία 
επιβλήθηκε το πρόστιµο, κ. Σαββοπούλου ∆ήµητρας, από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

 
4. Έχοντας υπόψη  

1) το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2) τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
3) τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 
21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010), 

4) την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

5) τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016, 
6) το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7) τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
8) την ΠΑΥ … 

 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για  
 

1. την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στην υπάλληλο του δήµου 
Σαββοπούλου ∆ήµητρας του Νικ., κλάδου ∆Ε29, για συνολικό ποσό 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€), µε σκοπό την αντιµετώπιση της 
προαναφερθείσας δαπάνης, η οποία στις 26.8.2016 ανέρχεται σε 335,04 € ή 
σε όποιο σχετικό, παραπλήσιο, ποσό αυτή ανέρχεται, µέχρι την εντός του 
αµέσως προσεχούς διαστήµατος  ηµεροµηνίας πληρωµής της, 

2. την 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∆ 17/5-15/6/1959,     

3. τη χρέωση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0001 µε τίτλο 
«Λοιποί Φόροι και Τέλη» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
� τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010), 
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� την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 
� τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016, 
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
� τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
� την αριθ. 881/2016 ΠΑΥ  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1. Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στην υπάλληλο 
του δήµου Σαββοπούλου ∆ήµητρα του Νικ., κλάδου ∆Ε29, για συνολικό ποσό 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350,00), µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης 
για την Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας, η οποία στις 26.8.2016 ανερχόταν σε 
€335,04 ή σε όποιο σχετικό, παραπλήσιο, ποσό αυτή ανέρχεται, µέχρι την 
εντός του αµέσως προσεχούς διαστήµατος ηµεροµηνίας πληρωµής της. 

2. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από την υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής να γίνει εντός τριµήνου από την έκδοση 
του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.     

3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €350 σε βάρος του Κ.Α. 
00.6331.0001 µε τίτλο «Λοιποί Φόροι και Τέλη» του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2016. 

 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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