
 
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: ..49/2017.. 

 
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:  ..49/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 

2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις υποχρεωτικές 
δαπάνες προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης 
εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών. 
 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά 
προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 του 
άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007, την παρ. 5 του 
άρθρου 49 του Νόµου 3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νοµοθεσία προβλέπεται η κατά 
προτεραιότητα  εγγραφή στον προϋπολογισµό των συνεχιζόµενων δαπανών, δηλαδή 
εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος.    
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της 
ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά 
από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του 
ποσού που δεσµεύτηκε.   Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την 
ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ισόποση πίστωση µε το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο µέρος των 
αναλήψεων που ανατρέπονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
 
Με την υπ΄  αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν τα  
εξής: 
α) Η κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η 
απ’ ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το ∆ήµο όπως ρητά 
αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθµ Α∆Σ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 
694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση ∆.Σ. ∆ιονύσου αριθµ. 113/2012 
ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 
β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στο όνοµα του εν λόγω 
Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, καθώς και τα προγράµµατα 
συγχρηµατοδοτούµενα ή Εθνικά ή µε ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νοµικό 
Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο 
∆ήµος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συµβάσεις και εκκρεµείς 
δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσµεύουν το Νοµικό Πρόσωπο, καθώς, από 
την κατάργηση και έπειτα, ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και 
διάδοχος φορέας. 
γ) Οι υπηρεσίες του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆., θα παρέχονται από το ∆ήµο, από την 
ηµεροµηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης 
στο ΦΕΚ. 
 
Με την αριθµ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός 
Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

ΑΔΑ: Ω3ΒΗΩ93-ΖΦΓ



 
Το γεγονός ότι µε βάση τις ως άνω αποφάσεις ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται 
καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος  ΝΠ∆∆ «Οργανισµός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 
 
  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την 
οποία 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 , 
 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες." και στις υποενότητες της. 
 
δ) Την αριθµ. 21/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί την «1η 
Αναµόρφωση – Υποχρεωτική Προϋπολογισµού δήµου ∆ιονύσου 2017». 
 
ε) Την αριθµ. 31/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί την «1η Αναµόρφωση – 
Υποχρεωτική Προϋπολογισµού δήµου ∆ιονύσου 2017». 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των παρακάτω  συνεχιζόµενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν ανάγκες του  ∆ήµου:  
 

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού: 

 
1. 25.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0003 µε την 

ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 
 

2. 25.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

3. 55.600,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
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µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

4. 25.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

5. 200.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη»  του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

6. 50.000,00€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη»  του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις 

ανάγκες του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 15.120,56€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.0002 
µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
3. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών 

συµβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, και την διάθεση 
πίστωσης ποσού 1.190,40€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0017 
µε την ονοµασία «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για την 
υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµαση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης «Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών.  

 
4. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικής κατάστασης 

οικιακών υδροµετρητών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.909,16€ συµ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές 
εργασίες αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών » του προϋπολογισµού 2017 
του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
5. Για την έγκριση της δαπάνης για προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και 

άλλων µερών παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης, 
και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.940,78€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
35.6262.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) » του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
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6. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, 
και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.977,22€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
20.6662.0007 µε την ονοµασία «Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού – 
συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών.  

 
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια ειδών οδοσήµανσης, και την 

διάθεση πίστωσης ποσού 666,85€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
70.7135.0006 µε την ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών 
και πλατειών, αριθµοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής 
κυκλοφορίας & ανταλ/κων κλπ -συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – 

περιβάλλοντος (αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
κοπή υψηλών δένδρων – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 14.545,20€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε την 
ονοµασία «∆απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, µεταφορά µπαζών κλπ 
κήπων και κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
9. Την αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού των 40.000,00 € από το  Κ.Α. 

00.6221 µε την ονοµασία «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, τα οποία και δεσµεύτηκαν σύµφωνα µε την 13/2017 ΑΟΕ µε την αριθµ. 
122/2017 ΑΑΥ. 

 
10. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια αντικειµένων και 

ταχυδροµικών υπηρεσιών / εκτύπωσης  εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), και 
την διάθεση πίστωσης ποσού 43,088,40€ συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
00.6221 µε την ονοµασία «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
11. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια χρωµάτων και την διάθεση 

πίστωσης ποσού 8077,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 µε την 
ονοµασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισµού 
2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
12. Την αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού των 8.000,00 € από το  Κ.Α. 

30.6662.0014  µε την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για την 
συντήρηση οδών- συν/νη  » του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, τα οποία 
και δεσµεύτηκαν σύµφωνα µε την 13/2017 ΑΟΕ µε την αριθµ. 236/2017 ΑΑΥ. 

 
13. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια Ασφάλτου, και την διάθεση 

πίστωσης ποσού 8.475,49€  συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 
µε την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών- 
συν/νη  » του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών.  
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14. Για την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος και την 

διάθεση πίστωσης   ποσού 1.601,51 ε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 την 
ονοµασία «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος  συν/νη  » του προϋπολογισµού 
2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
15. Για την έγκριση της δαπάνης για τις αποφράξεις  αποχέτευσης ∆ηµοτικών 

Κτιρίων και φρεατίων οδών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.402,24€  
συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 µε την ονοµασία «∆απάνες 
απόφραξης αγωγών οµβρίων και φρεατιών κλπ συν/νη » του προϋπολογισµού 
2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
16. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προµήθεια απολυµαντικού µέσου νερού 

και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 
Κ.Α. 25.6633.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια απολυµαντικού µέσου 
πόσιµου νερού» του προϋπολογισµού  2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών.  

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 

Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
� Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες." και στις υποενότητες της. 
� Την αριθ. 21/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί την «1η 

Αναµόρφωση – Υποχρεωτική Προϋπολογισµού δήµου ∆ιονύσου 2017». 
� Την αριθ. 31/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί την «1η 

Αναµόρφωση – Υποχρεωτική Προϋπολογισµού δήµου ∆ιονύσου 2017». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών και 

διαθέτει πίστωση ποσού: 
 

1. €25.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
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2. €25.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

3. €55.600,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

4. €25.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

5. €200.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη»  του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 

6. €50.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0003 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων- συν/νη»  του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 

του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» και διαθέτει πίστωση 
ποσού €15.120,56 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.0002 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
3. Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 

την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, και διαθέτει πίστωση ποσού 
€1.190,40 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0017 µε την ονοµασία 
«Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη της 
τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµαση των διαδικασιών για την ανάθεση της 
σύµβασης «Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής 
συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών.  

 
4. Εγκρίνει τη δαπάνη για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικής κατάστασης οικιακών 

υδροµετρητών, και διαθέτει πίστωση ποσού €4.909,16 συµ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές εργασίες 
αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
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5. Εγκρίνει τη δαπάνη για προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και άλλων 
µερών παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης, και 
διαθέτει πίστωση ποσού €2.940,78 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
35.6262.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) » του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, 
για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
6. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού και 

διαθέτει πίστωση ποσού €4.977,22 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 
20.6662.0007 µε την ονοµασία «Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού – 
συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών.  

 
7. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια ειδών οδοσήµανσης, και διαθέτει 

πίστωση ποσού €666,85 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0006 µε 
την ονοµασία «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών, 
αριθµοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας & 
ανταλ/κων κλπ -συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
8. Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος 

(αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών 
δένδρων – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), και διαθέτει πίστωση ποσού 
€14.545,20 σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 µε την ονοµασία «∆απάνες 
καθαρισµού υψηλών δένδρων, µεταφορά µπαζών κλπ κήπων και 
κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
9. Αποδεσµεύει το χρηµατικό ποσό των €40.000,00 από το  Κ.Α. 00.6221 µε την 

ονοµασία «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, τα 
οποία και δεσµεύτηκαν σύµφωνα µε την 13/2017 ΑΟΕ µε την αριθµ. 122/2017 
ΑΑΥ. 

 
10. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών 

υπηρεσιών/εκτύπωσης εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), και διαθέτει 
πίστωση ποσού €43,088,40 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 µε την 
ονοµασία «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
11. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια χρωµάτων και διαθέτει πίστωση ποσού 

€8077,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 µε την ονοµασία «Υλικά 
συντήρησης και επισκευής κτιρίων» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
12. Αποδεσµεύει το χρηµατικό ποσό των €8.000,00 από το  Κ.Α. 30.6662.0014  µε 

την ονοµασία «Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών- 

ΑΔΑ: Ω3ΒΗΩ93-ΖΦΓ



συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, τα οποία και δεσµεύτηκαν 
σύµφωνα µε την 13/2017 ΑΟΕ µε την αριθµ. 236/2017 ΑΑΥ. 

 
13. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια Ασφάλτου, και διαθέτει πίστωση ποσού 

€8.475,49 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών-συν/νη» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
14. Εγκρίνει της δαπάνης για την προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος και διαθέτει 

πίστωση ποσού €1.601,51 σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 την ονοµασία 
«Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του 
∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
15. Εγκρίνει τη δαπάνη για τις αποφράξεις αποχέτευσης ∆ηµοτικών Κτιρίων και 

φρεατίων οδών και διαθέτει πίστωση ποσού €4.402,24 συµ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 µε την ονοµασία «∆απάνες απόφραξης αγωγών 
οµβρίων και φρεατιών κλπ συν/νη» του προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
16. Εγκρίνει τη δαπάνη για τη προµήθεια απολυµαντικού µέσου νερού και διαθέτει 

πίστωση ποσού €2.000,00 συµ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 
µε την ονοµασία «Προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου νερού» του 
προϋπολογισµού 2017 του ∆ήµου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
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. 

ΑΔΑ: Ω3ΒΗΩ93-ΖΦΓ


		2017-03-08T10:04:32+0200
	Athens




