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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: ..131/2015.. 

 
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:  .. 131/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.∆/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταµίας 
υποβάλλει κάθε µήνα στο ∆ήµαρχο και τη Οικονοµική Επιτροπή λογαριασµό εσόδων 
και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. 
Στους µηνιαίους αυτούς λογαριασµούς εµφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
είδος, καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα υπόλοιπα προς είσπραξη 
έσοδα. 
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Επίσης στους λογαριασµούς αυτούς εµφανίζονται οι πληρωµές που είχαν ενταλθεί 
και πληρώθηκαν , καθώς και τα υπόλοιπα προς πληρωµή έξοδα. 
Τέλος , εµφανίζεται και το χρηµατικό υπόλοιπο του Ταµείου στο τέλος του µήνα που 
αφορά ο έλεγχος. 
Η οικονοµική διαχείριση το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 έχει ως εξής: 
 
Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α  
1.Τακτικά έσοδα:                                                    887.988,84 
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:                                        225.403,45 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ:                                                 1.113.392,29 
 
Β.∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α:                                                                                 134.44 
 
Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
1.Τακτικά έσοδα:                                                    1.053.023,09 
2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα :                                      247.843,58 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ:                                               1.300.866,67 
 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟ∆Α:                                                 -187.608,82 
 
∆.ΕΞΟ∆Α 
1.Πληρωµές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 :                                    1.759.276,89 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ:                               1.759.276,89 
 
Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ):      14.803.002,90 
 
Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ          (∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ):     14.344.592,68 

           
                                              

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.∆/τος 17-5/15-6-1959 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την οικονοµική διαχείριση για το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 όπως αυτή 
κατατέθηκε από τον δηµοτικό ταµεία και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. 
  

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


