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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..101/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Απριλίου 2017.., 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. 
13853/13-4-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επικαιροποίηση εντολής νοµικής εκπροσώπησης για την 
υπόθεση    ΕNERGA KAI HELLAS POWER». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από το ένδικο µέσο και της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του 

προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την   ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του 
ελέγχου της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ µε την 
επωνυµία: α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων, οµάδα Β (Υλικά Χρωµατοπωλείου) και οµάδα ∆(Σιδηρικά)».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη ανά οµάδα  
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων 
κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» 
συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Περιγραφής για την προµήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, 
τρίπτυχων, προσκλήσεων, µπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλιοθηκών για τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου της αναιρέσεως κατά της 
605/18 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου επί της υποθέσεως «ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε φρεάτιο».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Εργαλείων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 16ο:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης).».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια αναλωσίµων για τους νέους εκτυπωτές του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
(CPV: 30125110-5 - Α∆ΑΜ: 18REQ002933418), β) των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προµήθειας».  
ΘΕΜΑ 18ο:« ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  

 

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

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος    
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  ..101/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του 

προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την   ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του 
ελέγχου της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ µε την 
επωνυµία: α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 
Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται : 

«Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις». 

Με την αριθ. 93/26-3-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: 

1) η αναγκαιότητα ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της οικονοµικής 
διαχείρισης χρήσης 2013 των ΝΠ∆∆   µε την επωνυµία: α)Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου και β) 
Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου, και 

2)η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην D.F.K PD AUDIT A.Ε ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΦΜ 
800383045 ∆ΟΥ  ΦΑΕΕ Αθηνών,Β.Σοφίας 4 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ στην οποία 
έχει ανατεθεί  µε την αριθ. 96/2016 απόφαση του ∆.Σ ο έλεγχος της 
οικονοµικής διαχείρισης των προαναφεροµένων ΝΠ∆∆. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 

Επιτροπή – Αρµοδιότητες ». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, 

Υπηρεσίες Μελέτες» του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 
3. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του 

Ν. 2362/1995  «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος  60/2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες». 
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6. Την αριθ. 93/26-3-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
               Προτείνεται: 

Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση ύψους 12.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α  10.6142.0020 του προϋπολογισµού ο.ε 2018 µε τίτλο «Αµοιβές 
Ορκωτών Ελεγκτή Λογιστών για έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης  των  ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Σχολικές Επιτροπές Α/θµας και Β/θµιας Εκπαίδευσης»  για την αµοιβή 
της αναδόχου εταιρείας.                 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες, 

Υπηρεσίες Μελέτες» του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 
� Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
� Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του 

Ν. 2362/1995  «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 
� Τις διατάξεις του Π.∆/τος  60/2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες». 
� Την αριθ. 93/26-3-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 12.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α  10.6142.0020 του προϋπολογισµού ο.ε 2018 µε τίτλο 
«Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτή Λογιστών για έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης  
των  ΝΠ∆∆ ∆ήµου Σχολικές Επιτροπές Α/θµας και Β/θµιας Εκπαίδευσης»  για 
την αµοιβή της αναδόχου εταιρείας.                 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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