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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-3-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..72/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 10892/1-3-
2019.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση 
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών 
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας 
∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 
συνεργάτη».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική 
δίκη».  
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) 
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Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου για λήψη σχετικής  απόφασης από την  Οικονοµική Επιτροπή». 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».  
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων 
από την “Αττική Οδό”».  

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 
31/12/2018».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιανουαρίου  2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κριεµάδης Στέφανος   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..72/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων 
από την “Αττική Οδό”».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθµ. 10023/26-02-2019  έγγραφο µε θέµα: Λήψη Απόφασης 
∆ηµάρχου για Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Χρηµατικών 
Ενταλµάτων Προπληρωµής Τελών  ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την 
“Αττική Οδό”. 
                         
Τα φορτηγά απορριµµατοφόρα και τα φορτηγά αρπάγες του ∆ήµου είναι 
ενταγµένα σε ειδικό συνδροµητικό πρόγραµµα της Εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 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 
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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 ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.  
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται το µέγιστο µηνιαίο κόστος για το 
επόµενο τρίµηνο Μαρτίου - Μαϊου 2019.  
Α/Α ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΘΟΣ 

∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ* 
ΑΞΙΑ 

∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 
** 

ΑΞΙΑ 

1 Μάρτιος (καθηµερινές) 21 15 630 3,6 2.268,00 
 Μάρτιος 

(Σαββατοκύριακα)  
10 5 100 3,6 360,00 

 Σύνολο Μαρτίου 31  730  2.628,00 
2 Απρίλιος (καθηµερινές) 22 15 660 3,6 2.376,00 
 Απρίλιος 

(Σαββατοκύριακα) 
8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο Απριλίου 30  740  2.664,00 
3 Μαϊος (καθηµερινές) 23 15 690 3,6 2.484,00 
 Μαϊος 

(Σαββατοκύριακα)  
8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο Μαϊου 31  770  2.772,00 
 Γενικό Σύνολο 92  2240 3,6 8.064,00 

 
*  Το πλήθος των διελεύσεων αναφέρεται σε διπλές διελεύσεις ανά όχηµα. 
** Η αξία των διελεύσεων έχει υπολογιστεί µετά την έκπτωση του 
προγράµµατος. 
 
∆εδοµένης της ανάγκης να συνεχιστεί η διέλευση των οχηµάτων του ∆ήµου 
(φορτηγά απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) 
από την “Αττική Οδό”, ο ∆ήµος πρέπει να καταβάλλει τα τέλη διέλευσης των 
οχηµάτων (µέσω της Αττικής Οδού), το κόστος των οποίων υπερβαίνει το 
ποσό της πάγιας προκαταβολής. 
Κατόπιν τούτων, επειδή το ανωτέρω συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό της 
πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και υπάρχει ανάγκη να πληρωθεί άµεσα, 
έχοντας υπόψη:  
1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ΦΕΚ 

145/τ.Α'/5-8-2016,  
3. το άρθρο 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2016) ο οποίος καταργεί 

τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 “∆ηµοσιονοµική ∆ιαχερίση και 
Ευθύνη” (ΦΕΚ Α/141/17-08-2010) 

4. την αριθ. 30/19664/20.4.11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

5. τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2019 (839/2018 Α∆Σ)  
6. το µε αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης µε το οποίο ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
επικύρωσε τον π/υ ο.ε. 2019, 

7. το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
8. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
9. την ΑΑΥ …/2019 
10. Την υπ’ αριθµ. 56/29-01-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Ανανέωση 
σύµβασης πληρωµής τελών διοδίων µε την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
Α.Ε.» για την διέλευση οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου από την “Αττική Οδό” 
για το έτος 2019. 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 
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έγκρισης έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Ραυτοπούλου 
Γαρυφαλιά, συνολικού ποσού οχτώ χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ 
(8.064,00€) µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης διέλευσης των 
οχηµάτων (φορτηγά απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα φορτηγά 
αρπάγες, τράκτορας) από την Αττική Οδό για το διάστηµα  Μαρτίου - 
Μαϊου 2019.   

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ΦΕΚ 

145/τ.Α'/5-8-2016,  
� το άρθρο 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2016) ο οποίος 

καταργεί τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 “∆ηµοσιονοµική 
∆ιαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ Α/141/17-08-2010) 
� την αριθ. 30/19664/20.4.11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, 
� τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2019 (839/2018 Α∆Σ)  
� το µε αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε το οποίο ο Συντονιστής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επικύρωσε τον π/υ ο.ε. 2019, 
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
� τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 

Α'), 
� Την υπ’ αριθ. 56/29-01-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Ανανέωση 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 

λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Ραυτοπούλου Γαρυφαλιά, 
συνολικού ποσού οχτώ χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ (€8.064,00) µε σκοπό 
την αντιµετώπιση της δαπάνης διέλευσης των οχηµάτων (φορτηγά 
απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την 
Αττική Οδό για το διάστηµα  Μαρτίου - Μαϊου 2019.   

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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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