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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..11η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-03-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..99/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..11ης/03-03-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Μαρτίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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..5953/28-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου 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:«Έναρξη διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του ∆ηµοτικού περιπτέρου 
∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για ρύθµιση οφειλών βάσει των άρθρων 110-117 του 
Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α΄) & του άρθρου 6 της Πράξης Νοµοθ. 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α΄)». 
� ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση της αριθ. 89/2020 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονοµικού έτους 2020». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την Προµήθεια Υπηρεσιών Συνδροµής σε 
διαδικτυακές Βάσεις ∆εδοµένων που αφορά τις διαδικασίες Σύναψης Σύµβασης 
(προµήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 ΚΑΕ 00.6451.0001». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ένστασης για την “Υπηρεσία 
∆ιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο ∆ήµο ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του ∆ήµου ∆ιονύσου ». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: “Ολοκλήρωση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους 
οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου (κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 
5003809)”». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης της σύµβασης: «Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισµού 
4.249,48 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 15ης 
Νοεµβρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού 161.290,32 € (πλέον ΦΠΑ 24% )». 
ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση 
Παραβόλων και ∆απανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και 
Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:«Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης µετά το πέρας των παρελάσεων για την 
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου». 
ΘΕΜΑ 13ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering-ΚΑΕ:15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 14ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συµµετοχή της Παιδικής –Νεανικής Χορωδίας 
∆ήµου ∆ιονύσου στην 5η Συνάντηση Παιδικών –Νεανικών Χορωδιών (5η ΣΠΝΧ) στη 
Νάουσα –ΚΑΕ:15.6471.0003». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Αριθµός Απόφασης: 99/2020 
 
� ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση της αριθ. 89/2020 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής». 
 
       O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
Με την αριθ. 89/2020 (Α∆Α: ΩΜΜ6Ω93-ΦΑΗ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου  αποφασίστηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα : 
 
4) Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο 
όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Νικολάου Ρουσσού  συνολικού ποσού  30.119,84 €  µε 
σκοπό την αντιµετώπιση της ασφαλιστικής δαπάνης των σχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου 
για το χρονικό ∆ιάστηµα από 1/3/2020 έως 1/9/2020.  
 
5) Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοσή του κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 169 του Ν.4261/2014. 
 

Περιγραφή Κ.Α.  Κ.Α. ΠΟΣΟ 
Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων  10.6253 2.000,00 
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Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  15.6263 2.000,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  20.6253 20.319,64 

Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  25.6253 3.000,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  35.6253 300,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων  70.6253 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  30.119,64 
 
Ωστόσο ο ανάδοχος θα εκδώσει τα σχετικά παραστατικά (ασφαλιστήρια συµβόλαια 
οχηµάτων) και η εξόφληση του θα γίνει σύµφωνα µε το δηµόσιο λογιστικό µε τακτικό 
χρηµατικό ένταλµα. Συνεπώς δε συντρέχουν οι λόγοι για ην έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν:   

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
3) Tα στοιχεία του φακέλου. 
4) Τις διατάξεις του "Π.∆. 237/86 (ΦΕΚ 110/18.07.1986 τεύχος Α'). 
5) Του άρθρου 169 του  "Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/05.05.2014 τεύχος Α'): Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 
3601/2007 και άλλες διατάξεις." 
παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 

την τροποποίηση της αριθ. 89/2020 (Α∆Α: ΩΜΜ6Ω93-ΦΑΗ) Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως ακολούθως:  
 

1. την ακύρωση των αποφατικών εδαφίων 4 & 5 της αριθ. 89/2020 (Α∆Α: 
ΩΜΜ6Ω93-ΦΑΗ) Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

2. την αντικατάσταση τους ως ακολούθως:  η εξόφληση της δαπάνης για την 
ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου θα γίνει µε τακτικό χρηµατικό 
ένταλµα εντός πέντε  (5) ηµερών από την έκδοση των παραστατικών.   

 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις  διατάξεις τoυ άρθρου  72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
� Τις διατάξεις του  άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05.05.2014 τεύχος Α'). 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
� Τις διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959. 
� Τις διατάξεις του "Π.∆. 237/86 (ΦΕΚ 110/18.07.1986 τεύχος Α'). 
� Tα στοιχεία του φακέλου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τροποποιεί την  αριθ. 89/2020 (Α∆Α: ΩΜΜ6Ω93-ΦΑΗ) Απόφασης της Οικονοµικής   
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως ακολούθως:  

 
1. ακυρώνει τα εδάφια 4 & 5 της αριθ. 89/2020 (Α∆Α: ΩΜΜ6Ω93-ΦΑΗ) Απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
2. προσθέτει εδάφιο 4: «η εξόφληση της δαπάνης για την ασφάλιση των οχηµάτων 

του ∆ήµου ∆ιονύσου θα γίνει µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα εντός πέντε  (5) 
ηµερών από την έκδοση των παραστατικών».   

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

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
 

 Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Λακαφώση Παναγιώτα 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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