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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..128/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..17ης/4/2015.. της ..5ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..9208/9-4-15.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
την Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 62344 µάρκας FODERIL 
στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 31.12.2014 – 8.1.2015 και 10 - 11.2.2015 
στο ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αντλητικού Συγκροτήµατος και 
Σωληνουργικού ∆ικτύου στο Αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στη Ρέα της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αυτοµατισµών και Αντλίας του 
Αντλιοστασίου της Οδού Ναυαρίνου στη ∆ηµοτική Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης ∆οχείου ∆ιαστολής στο Φρεάτιο του 
Αντλιοστασίου της Οδού Μεθώνης στη ∆ηµοτική Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-
2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού προϋπολογισµού 24.747,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΙΓΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (310,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου  Παναγιώτη, ποσού (7.000,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Ανδρέα Κ. 
Παπαρρηγόπουλου».  
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εγγραφή του 

∆ήµου ως              συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
αλληλογραφίας και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Ειρήνη 
Τριανταφύλλου/Τριανταφυλλίδου)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αλίκης ΚΑΠΡΑΛΟΥ 
περι καταβολής αποζηµίωσης ποσού 494,9 € [350+144,9] για ζηµιές απο πτώση 
δένδρου επι της οικίας της». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 2.804,40€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη απόδοση αποζηµίωσης που επέρχεται από 
την διάλυση της σύµβασης για την σύνταξη της µελέτης: «Μελέτη για την 
ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ροσιάς»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος  
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία     
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος      
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

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

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 128/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εγγραφή του 

∆ήµου ως συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

Μετά την υπ΄ αριθ. 49/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή µε δικαίωµα υποβολής έως τριάντα 
(30) ερωτηµάτων, στην δικτυακή βάση δεδοµένων της « Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ.», 
µε ισχύ µέχρι ανάκλησής της και έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010).  

4. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 
30/2011  και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.201. 

5. Την αριθ. 49/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και τη 

διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015. 
 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 426 1-4-
2015 

00.6451.000
1 

Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 
και ηλεκτρονικά µέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – 
∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ 

1.845,0
0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.845,0
0 

                                              
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α’/141/17-8-2010).  
� Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 

30/2011  και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.201. 
� Την αριθ. 49/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΕΣ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει τη δαπάνη για την εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή µε δικαίωµα 
υποβολής έως τριάντα (30) ερωτηµάτων, στην δικτυακή βάση δεδοµένων της « Σ. 
Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ.», µε ισχύ µέχρι ανάκλησής της και διαθέτει πίστωση ποσού 
€1.845 σε βάρος του ΚΑ 00.6451.0001 µε τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες και 
περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ» του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015. 
 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΠΗ9Ω93-Ο26


		2015-04-23T08:57:25+0300
	Athens




