
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-6-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..171/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11ης/7-6-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Ιουνίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..14866/3-6-2016.. 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 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισµού ο.ε 2016 για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 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 δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Προµήθεια 
συστηµάτων παλετοφόρων ραφιών σε συµβατική διάταξη, ραφιών µέσων φορτίων για 
την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας µεταφοράς φορτίου»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 165/2016 απόφαση Ο.Ε. µε τίτλο «Έγκριση 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµού οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 

ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου  » του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 
Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού.». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. 
κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού σύµβουλου  για την ωρίµανση 
του έργου: «Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω 
ανάδειξης δικτύου µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την 
ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» που 
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πρόκειται να υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 
14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών 
Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Πληρωµή της 
Απευθείας Ανάθεσης Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής 
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και 
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2016». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσίας 
Συντήρησης   Ανελκυστήρων ∆ηµοτικών Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..171/2016.. 
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� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου  » του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (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). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
 
δ). την 90/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
προµήθεια υπηρεσίας ηλεκτρολόγου για την ανανέωση πιστοποιητικού, 
 
ε) Την ανάγκη του ∆ήµου να  ηλεκτροδοτήσει  τον   χώρο που θα  εξυπηρετήσει τις 
αυξηµένες ανάγκες  στέγασης υπηρεσιών του ∆ήµου , επί της οδού Λ.Λ Μαραθώνος 
29 και Αθανασίου ∆ιάκου 1 στον Άγιο Στέφανο   στο ισόγειο . 
 
παρακαλούµε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης 248 € (συµπεριλαµβανοµένου 
όλων των επιβαρύνσεων) και διάθεση ισόποσης πίστωσης µε χρέωση του Κ.Α. 
10.6142.0030 µε τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου για την Έκδοση 
Πιστοποιητικών» (ΠΑΥ …..2016),µε CPV 45310000-3 µε τίτλο «Εργασίες 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». 
 
   

Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 90/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Την υπ’ αριθ. 667/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη €248 (συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων) 
και διαθέτει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0030 µε τίτλο «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου για την Έκδοση Πιστοποιητικών», µε CPV 45310000-3 µε 
τίτλο «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». 
 
 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 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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