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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..509/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..54ης/1-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..30019/27-112020..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, πρακτικού τεκμηρίωσης
τιμών, αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης».
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος
συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

&

ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Οικοδομικών
Εργασιών».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης &
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους”».
ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο
Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών
του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ DEMO ABEE” για στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου μας».
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ΘΕΜΑ 7ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης
Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη Διαχείρισης της Πράξης με Τίτλο “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για καταβολή
αποζημίωσης για ζημιά που υπέστει πνιγμού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που
αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».
 ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για
την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».
ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4.Φωτάκης Ιωάννης
5.Λακαφώση Παναγιώτα
6.Ζαμάνης Διονύσιος
7.Τσούκας Παναγιώτης
8.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9.Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Ελευθερία Παππά Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Το 9ο θέμα απεσύρθη από τη ημερήσια διάταξη.
Ο Δ.Σ. κ.Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από το 10ο θέμα.
Αριθμός Απόφασης: 509/2020
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την
Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”»..
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
· το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Δ του Ν. 3852/10,
· τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
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το άρθρο 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2016) το οποίο καταργεί τα
άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ
Α/141/17-8-2010),
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 (500/2019 ΑΔΣ),
το με αρ. Πρωτ. 5987/15371/14-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(ΑΔΑΜ 6Ρ5ΙΩ93ΑΦΦ) με το οποίο ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
επικύρωσε τον π/υ ο.ε. 2020,
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο (α),
τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο (β) και (γ),
την ΑΑΥ ……/2020,
την υπ’ αριθμ. 487/17-12-2019Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
«Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την
“Αττική Οδό” για το έτος 2020.

α) το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών,
γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών
υπαλλήλων.»
Επίσης, σύμφωνα 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, είς άς 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 λογαριασμό της
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα 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 μεγαλυτέρα του
τριμήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού
έτους.
2. Επί τη αιτιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένη
παράγραφο προθεσμία να παραταθεί επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»
β) 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.
3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι'
εντολών του δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας
ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν
του εντάλματος προπληρωμής.» και
γ) με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
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«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.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των
υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη
χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφόσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω
θα αναγράφονται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.».
Τα φορτηγά απορριμματοφόρα και τα φορτηγά αρπάγες του Δήμου είναι ενταγμένα σε
ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα της Εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ”,
δεδομένου ότι είναι αναγκαία η διέλευσή τους από την Αττική Οδό (για λόγους
επιχειρησιακής λειτουργίας, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς) σε καθημερινή βάση
(όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και των Σαββάτων και Κυριακών), προκειμένου να
μεταβαίνουν στο ΧΥΤΑ Λιοσίων για τη νόμιμη εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων
και των υλικών ανακύκλωσης που συλλέγονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται το μέγιστο μηνιαίο κόστος για το επόμενο
δίμηνο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Α/Α

1

2

ΜΗΝΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ*

ΑΞΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΞΙΑ

Νοέμβριος
(καθημερινές)

21

15

630

3,6

2.268,00

Νοέμβριος
(Σαββατοκύριακα)

9

5

90

3,6

324,00

Σύνολο Νοεμβρίου

30

Δεκέμβριος
(καθημερινές)

23

15

690

3,6

2.484,00

Δεκέμβριος
(Σαββατοκύριακα)

8

5

80

3,6

288,00

Σύνολο Δεκεμβρίου

31

770

Γενικό Σύνολο

61

1490

**

720

2.592,00

2.772,00
3,6

5.364,00

* Το πλήθος των διελεύσεων αναφέρεται σε διπλές διελεύσεις ανά όχημα.
** Η αξία των διελεύσεων έχει υπολογιστεί μετά την έκπτωση του προγράμματος.
Δεδομένης της ανάγκης να συνεχιστεί η διέλευση των οχημάτων του Δήμου (φορτηγά
απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την “Αττική
Οδό”, ο Δήμος πρέπει να καταβάλλει τα τέλη διέλευσης των οχημάτων (μέσω της
Αττικής Οδού), το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής.
Κατόπιν τούτωεπειδή το ανωτέρω συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό της πάγιας
προκαταβολής του Δήμου και υπάρχει ανάγκη να πληρωθεί άμεσα παρακαλούμε να
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ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του
Δήμου Αλιβιζάτου Δήμητρα,συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (5.364,00€) με σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης διέλευσης των
οχημάτων (φορτηγά απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας)
από την Αττική Οδό για το διάστημα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/06.
 Τις διατάξεις του άρθρο 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2016)
 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’/141/17.8.2010).
 Τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59
τεύχος Α').
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5-8-2016).
 Το με αρ. Πρωτ. 5987/15371/14-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (ΑΔΑΜ 6Ρ5ΙΩ93ΑΦΦ) που επικύρωσε τον π/υ ο.ε. 2020.
 Τις 487/17-12-2019 και υπ'.αριθ.500/2019 ΑΔΣ.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού
στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Αλιβιζάτου Δήμητρα,συνολικού ποσού πέντε
χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (5.364,00€) με σκοπό την αντιμετώπιση
της δαπάνης διέλευσης των οχημάτων (φορτηγά απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα
φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την Αττική Οδό για το διάστημα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ –
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Ζαμάνης Διονύσιος
6.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7.Τσεβάς Χρήστος

ΑΔΑ: 6Δ9ΕΩ93-91Ε

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Δ/νση Περιβάλλοντος.

