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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 31ης Ιανουαρίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 39/2023 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 4ης 31-01-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του 
Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3036/27-1-2023 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: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και ανάδειξη οριστικού αναδόχου  

[Υποέργο 2 της Πράξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων 
Δήμου Διονύσου, κωδικός ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 
1.553.153,64€ (Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ4694/11-5-
2021)]». 

 ΘΕΜΑ ΕΗΔ :«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για 
την Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού 
αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, TMHMATA: 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
συνολικού προϋπολογισμού 83.886,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
δικαιώματος προαίρεσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: : «Έγκριση Απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού Δήμου Διονύσου 
Ο.Ε 2019». (Διόρθωση του τίτλου του θέματος στη Συνέλευση) 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 
148.552,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24%  και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρ-
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος του 
Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 200.322€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Απόστολου Βλάχου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου 
του Δήμου Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου 
του Δήμου Παναγιώτας Χανιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 
22783/12.07.2021 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός Τελών Ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν της μερικής ακύρωσης 
της με αρ.: 102/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Ο.Ε. 592/2022) του Δήμου 
Διονύσου, από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για μεταφορά ανασφάλιστων δημοτών γυναικών 
προς κέντρο Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω πατήσια».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το  ''ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ''   για την  
ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) 
ΑΙΓΕΑΣ: για ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Διονύσου (Λεωφόρος 
Κρυονερίου 3, Κρυονέρι), δύο (2) τηλεοράσεις 55’’ και τρία (3) τάμπλετ. Το κόστος των 
ειδών εκτιμάται στα 2.300 ευρώ (αξία προ Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 15ο:«Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής».   

 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Παπαβασιλείου Χρήστος  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
          Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγήθηκε για το 
κατεπείγον του θέματος: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής για την Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών». Η Ο.Ε. λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
αποφάσισε ομόφωνα για την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον. 
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Αριθμός Απόφασης: 39/2023 
 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: :«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την 
Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών». 
 
Με 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 οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώσει 
λογαριασμών 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 μεγαλύτερα του 
τριμήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού 
έτους.  
2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην 
παράγραφον προθεσμία να παραταθεί 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. 
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 υπερβή το ποσόν 
του 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.  
 
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, εφ'όσον 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 
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Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισμένως πάσαι αι 
γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Ο Δήμος μας έχει στην διάθεσή του ένα μηχάνημα τύπου Pitney Bones, στο οποίο 
γίνεται η αποτύπωση σε φακέλους αλληλογραφίας των ταχυδρομικών τελών. 
Προκειμένου να προβούμε στην άμεση ταχυδρόμηση των αποσπασμάτων 
βεβαιωτικών καταλόγων, των ατομικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες καθώς και 
της καθημερινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών μας, απαιτείται δαπάνη πληρωμής 
ταχυδρομικών τελών. 

 
Συνολική δαπάνη Ευρώ 15.000,00 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με  
1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Δ του Ν. 3852/10,   
2. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016, 
3. 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), 

4. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ.έτους 2023 (113/2022 ΑΔΣ) 
5. τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Ο.Ε. 2023 του Δήμου Διονύσου 
6. το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), και 

 
 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
1. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ :00.6221 

«Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού ο.ε. 2023 για την εν λόγω δαπάνη. 
 
2. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού 

στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Ζηκίδη Ιωάννας  για συνολικό ποσό: 
15.000,00€ (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) με σκοπό την αντιμετώπιση της 
προαναφερθείσας δαπάνης. 
 

3. Την απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής εντός τριμήνου από την έκδοση του 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959.    

 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016 όπως ισχύει. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ. έτους 2023 (113/2022 ΑΔΣ). 

 Τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Ο.Ε. 2023 του Δήμου Διονύσου. 

 Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του  

ΚΑ :00.6221 «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού ο.ε. 2023 για την 
εν λόγω δαπάνη. 

 
2.  Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 

λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Ζηκίδη Ιωάννας  για 
συνολικό ποσό: 15.000,00€ (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) με σκοπό την 
αντιμετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης. 

3.  Εγκρίνει την απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού από τον υπόλογο 
του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής εντός τριμήνου από την έκδοση 
του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά 
της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
γνώση αυτής. 

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

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Παπαβασιλείου Χρήστος 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
  
 

ΑΔΑ: 6ΞΨΞΩ93-ΛΒΒ
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