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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..410/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28η/21-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..8:30.. 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. ..35280/16-12-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ- 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αρ. 7854/2016 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Aθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η από 
02/12/2016 αίτηση του Μυρογιάννη Θεοδώρου και διατάσσεται ο ∆ήµος να πληρώσει 
το ποσό των 24.180,00€ νοµιµοτόκως  για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Ενοποίηση 
του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξης δικτύου 
µονοπατιών,παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής 
δραστηριοτητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του 
τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» δυνάµει της από 
16539/15/06/2016 σύµβασης  και 678,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας 
για την µίσθωση χώρου στέγασης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την οµάδα Γ (Ξυλεία) και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  και  κατακύρωσης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ "». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ).». 
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� ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
συνολικού ποσού 231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: 
α) «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β) 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» και γ) «Τεχνική 
βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου κλπ».». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (2.469,60) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους         
2016 (ΤΑΠ)». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.000) τριών χιλιάδων ευρώ από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες - Κοπή 
Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για το 
έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 
‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 
δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προµήθεια 
«αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού.». 
 

 
 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. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..410/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 

συνολικού ποσού 231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: 
α) «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β) 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» και γ) «Τεχνική 
βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου κλπ».». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
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. EXTRAIT Τράπεζας Ελλάδος. 
5. Ανακλήσεις χρηµατοδοτήσεων. 

 
Στις 18-11-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύµφωνα µε το extrait) έκανε ανάκληση 

της χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη 
∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», ποσού 370,74€. Προκειµένου να τακτοποιηθεί 
λογιστικά στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου η ανάκληση της χρηµατοδότησης για 
το ανωτέρω έργο  παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 370,74 € στον Κ.Α 60.8262.0001 µε την ονοµασία 
«Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102». 

 
Στις 9-8-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύµφωνα µε το extrait) έκανε ανάκληση 

της χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» ποσού 208.017,95 €. Προκειµένου να τακτοποιηθεί λογιστικά 
στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου η ανάκληση της χρηµατοδότησης για το 
ανωτέρω έργο  παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και 
τη διάθεση πίστωσης, ποσού 208.017,95 € στον Κ.Α 63.8262.0001 µε την ονοµασία 
«Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης». 

 
Στις 27-10-2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (σύµφωνα µε το extrait) έκανε ανάκληση της 
χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο «Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου κλπ», ποσού 
23.001,00 €. Προκειµένου να τακτοποιηθεί λογιστικά στην οικονοµική διαχείριση του 
∆ήµου η ανάκληση της χρηµατοδότησης για το ανωτέρω έργο  παρακαλούµε την 
Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 
23.001,00 € στον Κ.Α µε την 63.8262.0002 ονοµασία «Επιστροφή χρηµάτων λόγω 
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ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε («Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου 
κλπ». 

 
 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 60.8262.0001 

Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης 
κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη 
∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102». 370,74 € 

2 63.8262.0001 

Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης 
κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων ∆ Άνοιξης». 208.017,95 € 

3 63.8262.0002 Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου κλπ», 
ποσού  23.001,00 €. 

                                
                                 

 
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).  
� EXTRAIT Τράπεζας Ελλάδος. 
� Ανακλήσεις χρηµατοδοτήσεων. 
� Τις αριθ. 915,916 & 917/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 60.8262.0001 

Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης 
κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη 
∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102». 370,74 € 
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2 63.8262.0001 

Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης 
κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε 
(Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων ∆ Άνοιξης». 208.017,95 € 

3 63.8262.0002 Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου κλπ», 
ποσού  23.001,00 €. 

 
 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 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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