
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..37/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. ..4662/16-2-2017.. 
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 1ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινών 
Αναδόχων» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008», και συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..37/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  “Οικονοµική Επιτροπή – 
Αρµοδιότητες”, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός  από 
εκείνες που σύµφωνα µε  τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 “Κανονιστικές Αποφάσεις”, 158 “∆απάνες” και 
209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/2006. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 “Ανάληψη υποχρεώσεων” του Ν. 
2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους & 
άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 4147/2013. 
 

Προτείνουµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για την 
έγκριση και διάθεση των παρακάτω πιστώσεων: 

• Πίστωση ποσού 6.000,00 €, από τον Κ.Α. των εξόδων 10.6463  µε την 
ονοµασία  “Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2017, για την κάλυψη δαπάνης δηµοσιεύσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες, δηµοσιεύσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (ανακοινώσεις, δηµοσίευση 
υπερωριών, αµοιβή ληξιάρχων, αµοιβή πρακτικογράφων ∆.Σ. κ.α.). Η δαπάνη 
αυτή αφορά δηµοσιεύσεις έως 31.12.2017. 
 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 79 “Κανονιστικές Αποφάσεις”, 158 “∆απάνες” και 

209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/2006. 
� Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 “Ανάληψη υποχρεώσεων” του Ν. 

2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους & 
άλλες διατάξεις». 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 4147/2013. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει τη δαπάνη δηµοσιεύσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 

∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες, δηµοσιεύσεις οι οποίες προβλέπονται από τις 
οικείες διατάξεις (ανακοινώσεις, δηµοσίευση υπερωριών, αµοιβή ληξιάρχων, αµοιβή 
πρακτικογράφων ∆.Σ. κ.α.) και διαθέτει  Πίστωση ποσού 6.000,00 €, από τον Κ.Α. 
των εξόδων 10.6463  µε την ονοµασία  “Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων” του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017.  
Η δαπάνη αυτή αφορά δηµοσιεύσεις έως 31.12.2017 

 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & διοικητικής µέριµνας. 
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