
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..44/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. ..5502/24-2-2017.. 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: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  
από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
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Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό 
προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ». 
 
 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. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..44/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει 
και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν 
προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµόδιου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
 Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986, οι 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν 
(ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις 
της παρ.5 του άρθρου 158 Κ∆Κ (Ν.3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση 
οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα 
ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή 
του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14, και άρθρο 
9 παρ.1 Π.∆. 80/2016). 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως γενική 
αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν.3463/06,  
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). 
Μετά την υπ αριθ. 31/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία  εγκρίθηκε 
η 1η υποχρεωτική αναµόρφωση και έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

• τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
• το άρθρο 66 παρ.7 & 8 Ν.4270/14 
• το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 

 

παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών των παρελθόντων 

οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε), και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος των 

αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017: 

 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

1  45.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 736,21 
2  15.8117.0002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ 60.408,42 
3  25.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 163.474,33 

4  25.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 6.423,20 

5  30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 23.932,00 

6  30.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 22.250,70 

7  63.8122.0001 Έργα 327.458,88 
8  70.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 82.862,11 
9  70.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα 35.500,91 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 
� το άρθρο 66 παρ.7 & 8 Ν.4270/14 
� το άρθρο 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις δαπάνες των παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε), και διαθέτει τις 

παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των αντιστοίχων Κ.Α εξόδων του προϋπολογισµού 

του οικονοµικού έτους 2017: 

 

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

1 45.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 736,21 
2 15.8117.0002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ 60.408,42 
3 25.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 163.474,33 

4 25.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 6.423,20 

5 30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 23.932,00 

6 30.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 22.250,70 

7 63.8122.0001 Έργα 327.458,88 
8 70.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 82.862,11 
9 70.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα 35.500,91 

 
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. Καγιαλή Ελπίδα 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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