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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..373/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26η/6-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..6η ∆εκεµβρίου 2016.., 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.  ..33707/2-12-2016.. 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  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την 
Προµήθεια Τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ ''  και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή των 

τεχνικών υπάλληλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τριήµερο σεµινάριο 
µε θέµα «Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» - Ανάλυση των κυριότερων σηµείων του σχετικά µε την εκτέλεση 
των ∆ηµοσίων Έργων’». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α)Έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 
«Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
∆ήµου ∆ιονύσου»  και β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  αντί του 
ποσού των 59.910,60 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (3.800,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
 

 
 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..373/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή των 

τεχνικών υπάλληλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τριήµερο σεµινάριο 
µε θέµα «Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» - Ανάλυση των κυριότερων σηµείων του σχετικά µε την εκτέλεση 
των ∆ηµοσίων Έργων’». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος 
Α’) «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η 
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 
 
Σύµφωνα µε την 25/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει εγκριθεί  
αναγκαιότητα συµµετοχής των υπαλλήλων του ∆ήµου µας σε εκπαιδευτικά σεµινάρια 
ή συνέδρια ή ηµερίδες σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Για 
την εν λόγω δαπάνη έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.: 
ΚΑ 00.6073 ‘’ ∆απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια και 
σεµινάρια’’ ποσού 5.000€ και, 
ΚΑ 10.6072 ‘’ ∆απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού’’ ποσού 8.000€. 
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Σήµερα και µετά τη δηµοσίευση του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η ισχύς των διατάξεων του οποίου αρχίζει µε την 
δηµοσίευση του, καταργούνται µεταξύ των άλλων τόσο ο Ν.3669/08, όσο και ο 
Ν.3316/05, καθώς και µια σειρά άλλων νοµοθετηµάτων στις οποίες στηρίζονται οι 
µελέτες και τα έργα στους δήµους. Οι νέες διατάξεις εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια 
σχεδιασµού, δηµοσίευσης, ανάθεσης και εκτέλεσης, των δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.  
 
Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη για την ανάλυση και κωδικοποίηση των διατάξεων 
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) µε σκοπό την άµεση εφαρµογή 
αυτών για το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων. Για την ανταπόκριση στη 
συγκεκριµένη ανάγκη κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή του συνόλου των τεχνικών 
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά σεµινάρια.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 
4. την ύπαρξη εγγεγραµµένων πιστώσεων στο Κ.Α. 00.6073 του ο.ε. 2016  

 
προτείνεται να εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή: 

 
Ι) η δαπάνη, για τη συµµετοχή των τεχνικών υπαλλήλων, συνολικά επτά (7) άτοµα, 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά σεµινάρια που θα οργανωθούν το 
προσεχές χρονικό διάστηµα από ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς µε αντικείµενο την 
ανάλυση των κυριότερων σηµείων του «Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, και  

ΙΙ) να γίνει η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€,σε βάρος του  Κ.Α. 
00.6073 µε τίτλο «∆απάνες Επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια» του προϋπολογισµό του ο.ε. 2016. (ΠΑΥ ....../2016) 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
� το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 
� την ύπαρξη εγγεγραµµένων πιστώσεων στο Κ.Α. 00.6073 του ο.ε. 2016 
� Την αριθ. 894/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      
 

Ι) Εγκρίνει τη δαπάνη, για τη συµµετοχή των τεχνικών υπαλλήλων, συνολικά επτά (7) 
άτοµα, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά σεµινάρια που θα 
οργανωθούν το προσεχές χρονικό διάστηµα από ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς µε 
αντικείµενο την ανάλυση των κυριότερων σηµείων του «Ν. 4412/16(ΦΕΚ147Α/8-8-16) 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, και  

ΙΙ) ∆ιαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €2.500,00, σε βάρος του  Κ.Α. 10.6072 µε 
τίτλο «∆απάνες Επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια» του προϋπολογισµό του ο.ε. 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 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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