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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 44/2023 

 
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. 

 
Αριθμός Απόφασης: 44/2023 

 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Απόστολου Βλάχου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
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          ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
 
 

1. Η υπ’ αριθ. 520/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε 
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο 
όνομα του υπαλλήλου του Δήμου,  Απόστολου Βλάχου, ποσού 2.300,00€. 

2. Το υπ΄ αριθ.  1.983/17-11-2022 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
3. Η ΑΑΥΠΡΟ 767/7-11-22 που αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγησης νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ΔΕΗ. 

4. Οι προσφορές συνδέσεων της ΔΕΔΔΗΕ. 
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας ΓΡΕ – 8/28-11-2022 

συνολικού ποσού 62,62  €. 
 
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 τάς 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 λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων 
χρημάτων, υποβάλλων τα κανονισμένα 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 παραταθή 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.» 
 
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.  
 
Με την  αριθ. 520/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού στο όνομα του   υπαλλήλου του Δήμου, Απόστολου Βλάχου,  ποσού 
2.300,00 €. 
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Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει 
εντός τριμήνου από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ' αριθ. 1.983/17-11-2022 Χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπολόγου και αξίας  2.300,00 €. 
Ο υπόλογος κος Απόστολος Βλάχος κατέθεσε για την απόδοση λογαριασμού τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ΄αριθ. 4505/34366/9-9-2019  ( ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση 
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 

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

3. Η υπ’ αριθ. 520/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε 
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού 
στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου,  Απόστολου Βλάχου, ποσού 
2.300,00€. 

4. Το υπ΄ αριθ.  1.983/17-11-2022 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  

5. Η ΑΑΥΠΡΟ 767/7-11-22 που αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγησης νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ΔΕΗ. 

6. Οι προσφορές συνδέσεων της ΔΕΔΔΗΕ. 

7. Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας ΓΡΕ – 8/28-11-2022 
συνολικού ποσού 62,62  €. 

 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
1.  Την έγκριση της  απόδοσης λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον 
υπάλληλο του Δήμου κο Απόστολο Βλάχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 
 
2.  Την απαλλαγή του κου Απόστολου Βλάχου από υπόλογο του ποσού των 2.300,00 
€ , το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 
 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

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

 Την υπ’ αριθ.520/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με 
απόδοση λογαριασμού στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου,  Απόστολου 
Βλάχου, ποσού 2.300,00€. 

 Το υπ΄ αριθ.  1.983/17-11-2022 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

 Την  ΑΑΥΠΡΟ 767/7-11-22 που αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγησης νέων παροχών 
και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ. 

 Τις προσφορές συνδέσεων της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας ΓΡΕ – 8/28-11-2022 
συνολικού ποσού 62,62  €. 

 Την υπ΄ αριθ. 4505/34366/9-9-2019  ( ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση 
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει  την  απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον 

υπάλληλο του Δήμου κο Απόστολο Βλάχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
εισήγησης. 
 

2) Απαλλάσσει τον κο. Απόστολο Βλάχο από υπόλογο του ποσού των 2.300,00 € 
, το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 

 
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 Οικονομικών Υπηρεσιών 
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