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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..64/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών 
Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και 
Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  
2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων 
- Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 

 ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του 
υπαλλήλου του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης 
λογαριασμού». 

ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική συμμετοχή για 
επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος  
3. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 64/2020 
 

 ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του 
υπαλλήλου του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης 
λογαριασμού». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Η υπ’ αριθ. 420/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου, Βενιέρη Κωνσταντίνου ποσού 
24,00€. 

2. Το υπ΄ αριθ. 2.145/10-12-2019 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
3. Η υπ. αριθ. 114175/13-12-19 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του καταστήματος 

“ΓΕΡΜΑΝΟΣ” συν. Ποσού 24,00€. 
4. την ΑΑΥ  του διατάκτη 944/5-12-2019  στον  Κ.Α.Ε. 25.6162. 

 
Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλματα προπληρωμής, εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό 
του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται 
υπόλογος οφειλών εντός  
της τακτής προθεσμίας να αποδώσει λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων 
χρημάτων, υποβάλλων τα κανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν 
ποσόν.  
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος 
προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου και δέον 
να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.  
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2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην 
παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει 
πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος 
προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι 
υπολόγου μη αποδώσαντος  λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος 
προπληρωμής.» 
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 
αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, 
ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.  
Με την  αριθ. 420/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού στο όνομα του   υπαλλήλου του Δήμου, Βενιέρη Κωνσταντίνου,  ποσού 
24,00€. 
Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει 
εντός τριμήνου από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ' αριθ.2.145/10-12-2019 Χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπολόγου και αξίας 24,00€. 
Ο υπόλογος κος Βενιέρης Κωνσταντίνος κατέθεσε για την απόδοση λογαριασμού τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 4505/34366/9-9-2019 ( ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση Δημάρχου 
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο 
Διονύσου". 

2. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
3. Η υπ’ αριθ. 420/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου, Βενιέρη Κωνσταντίνου ποσού 
24,00€. 

4. Το υπ’  αριθ. 2.145/10-12-2019 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
5. Η υπ. αριθ. 114175/13-12-19 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του καταστήματος 

“ΓΕΡΜΑΝΟΣ” συν. Ποσού 24,00€. 
6. Την ΑΑΥ  του διατάκτη 944/5-12-2019  στον  Κ.Α.Ε. 25.6162. 

 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
1.  Την έγκριση της  απόδοσης λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο 
του Δήμου κο Βενιέρη Κωνσταντίνο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 
 
2.  Την απαλλαγή του κου Βενιέρη Κωνσταντίνου από υπόλογο του ποσού των 24,00 €, 
το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 
 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
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 Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ.1 και 2, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 
(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

 Την υπ’ αριθ. 420/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής.  
 Το υπ΄ αριθ. 2.145/10-12-2019 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
 Την υπ. αριθ. 114175/13-12-19 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” 

συν. Ποσού 24,00€. 
 Την ΑΑΥ  του διατάκτη 944/5-12-2019  στον  Κ.Α.Ε. 25.6162. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει  την  απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο 

του Δήμου κο Βενιέρη Κωνσταντίνο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2. Απαλλάσσει τον κο Βενιέρη Κωνσταντίνο από υπόλογο του ποσού των 24,00 
ΕΥΡΩ, το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της σχετικής  δαπάνης. 

 
 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Τσουδερός Ιωάννης 
 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών  & 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Οικονομικών/Τμήμα Λογιστηρίου. 
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