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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: ..100/2020.. 

 
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 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού 161.290,32 € (πλέον ΦΠΑ 24% )». 
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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: 100/2020 
 
� ΘΕΜΑ 4ο:«Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονοµικού έτους 2020». 

 
       O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 παρέχεται η δυνατότητα 
στους ∆ήµους για την αντιµετώπιση διαφόρων επειγουσών αναγκών όλων των 
υπηρεσιών του ∆ήµου και για την ταµειακή διευκόλυνση, να συστήνουν κάθε έτος παγία 
προκαταβολή σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους. 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίζονται τα εξής:. 
α) Οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, 
στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού. 
β) Το ποσό της παγίας προκαταβολής το οποίο για ∆ήµους άνω των 30.000 κατοίκων 
(που ανήκει και ο ∆ήµος Βριλησσίων σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011 που 
κυρώθηκε στο ΦΕΚ 630/τβ/20.3.2013) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€. 
γ) Ο ∆ηµοτικός υπάλληλος, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του δηµάρχου ή του προέδρου τους 
Κοινότητας καθώς και ο αναπληρωτής αυτού. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, εκδίδονται 
ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε 
δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται 
σε αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή.  
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Για τις προµήθειες, τις εργασίες και τις µεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή, αξίας µέχρι τετρακόσια (400) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία ούτε η 
σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. 
Με την υπ’ αριθ. 500/2019 (Α∆Α: 6Ρ5ΙΩ93-ΑΦΦ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου  ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ∆ιονύσου ο οποίος και 
επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ.5978/1537/14-02-2020 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Παράλληλα, στον Κ.Α. 00.8251.0001 µε τίτλο 
«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, έχει εγγραφεί πίστωση 
ύψους 6.000,00€, η οποία αποτελεί το ανώτατο όριο του ποσού της πάγιας 
προκαταβολής, µε βάση τον πληθυσµό του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 630/τβ/20.3.2013). 
Από 01/01/2017 ισχύει το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
για την εφαρµογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/99070/0026/23-12-2016 
(Α.∆.Α: 717ΥΗ-61∆) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών περί Ανατροπών και 
Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν 
λόγω Π∆ ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα». Επίσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του εν λόγω Π.∆., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού. Παράλληλα ενεργεί 
ως αρµόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14. 
Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Κ∆Κ και των άρθρων 35 και 37 του Β∆ 
17/5/15-6-1959.  
Βάσει των ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης µε την οποία η Οικονοµική 
Επιτροπή  να:  
Εγκρίνει τη σύσταση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2020 για τον ∆ήµο ∆ιονύσου στο 
ύψος των 6.000,00 ευρώ. 
Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α 
του Π.∆. 80/2016), να υποβληθεί στον αρµόδιο Προϊστάµενο, προκειµένου να καταρτίσει 
την απαιτούµενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σε βάρος στον Κ.Α. 
00.8251.0001.  
 
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 173 του Ν. 3463/2006. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/14. 
� Τις διατάξεις  των άρθρων 35 και 37 του Β∆ 17/5/15-6-1959.  
� Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 
� Την υπ’ αριθ. 5978/1537/14-02-2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
� Την υπ’ αριθ. 500/2019  Α∆Σ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη σύσταση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2020 για τον ∆ήµο ∆ιονύσου στο 
ύψος των 6.000,00 ευρώ. 
 
Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α 
του Π.∆. 80/2016), να υποβληθεί στον αρµόδιο Προϊστάµενο, προκειµένου να καταρτίσει 
την απαιτούµενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σε βάρος στον Κ.Α. 
00.8251.0001.  

 
           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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