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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..134/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..11ης/2-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 15646/27-4-
2018.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 
ετήσιας συνδροµής έτους 2018 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»».  
ΘΕΜΑ 2ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για τη συµµετοχή 
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την 
επιµόρφωσή τους».  
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την ανάθεση «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο.2  (∆ικαιολογητικών κατακύρωσης)  
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0   Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) 
Κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 
998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για την µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 190.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 
79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), Α∆ΑΜ: 
18REQ002699016 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 µελέτης, των όρων του 
συνοπτικού διαγωνισµού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµό επιτροπής για την διεξαγωγή του  
διαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου A΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της µελέτης και καθορισµός των όρων διακήρυξης για 
την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την 
λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2018» στον ∆ήµο 
∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».  
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 

Προπληρωµής και ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των 
δαπανών που θα προκύψουν για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων 
µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων Αγίου 
Στεφάνου και ∆ροσιάς και µαθητών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος 
Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».  

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της 
µελέτης και των όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή 
του συνοπτικού διαγωνισµού “».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Επικαιροποίηση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής παροχή 
εντολής νοµικής εκπροσώπησης».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιµων Οικιακών Απορριµµάτων Εσωτερικού και 
Εξωτερικού Χώρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
Συµµετοχή Υπαλλήλου σε Επιµόρφωση στον Τοµέα της Ασφάλειας και 
Υγιεινής στην Εργασία».  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα της  κ. Κουτσαντώνη Μαρίας  περί καταβολής 
αποζηµίωσης συνολικού ποσού 230,00 ευρώ για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
της από πτώση σε λακκούβα επί του οδοστρώµατος».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  ..134/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 

Προπληρωµής και ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των 
δαπανών που θα προκύψουν για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων 
µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων Αγίου 
Στεφάνου και ∆ροσιάς και µαθητών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος 
Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, 
σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες τις 
δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε 
οργάνου, σε συνδυασµό (και µε την επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του 
Ν.3463/06. 

2. Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού 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.» 

 
3. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 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 αποδώση 
λογαριασµόν 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 
µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ 
της λήξεως του οικονοµικού έτους. 2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του 
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υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία 
να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν 
της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

 
4. Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 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.» 

 
5. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 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 Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 

Με την υπ΄αριθµ. 291/18 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο 
της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και 
µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau 
της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας 
µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας. 
Για τη πραγµατοποίηση της ανωτέρω φιλοξενίας θα απαιτηθούν:η 
µίσθωση πούλµαν για τις µετακινήσεις, η διαµονή σε ξενοδοχείο των τριών 
Γάλλων συνοδών, η ξενάγηση από γαλλόφωνους ξεναγούς, η προσφορά 
εδεσµάτων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, η σίτιση των τριών Γάλλων 
συνοδών, τα γεύµατα των δύο αντιπροσωπιών κατά τις µονοήµερες 
εκδροµές τους και το αποχαιρετιστήριο δείπνο και η ηχοφωτιστική κάλυψη 
των εκδηλώσεων όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω 
πρόγραµµα παραµονής της γαλλικής αντιπροσωπείας στην χώρα µας. 

 Για την προσφορά εδεσµάτων, την σίτιση των Γάλλων συνοδών και τα 
γεύµατα όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραµµα παραµονής 
της γαλλικής αντιπροσωπείας στην χώρα µας, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής θα εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής συνολικού 
ποσού 4.900€ ευρώ συµ/νου ΦΠΑ. Αναλυτικά: ποσό 1.100,00€ συµ/νου 
ΦΠΑ  για την προσφορά εδεσµάτων ε) ποσό 500,00€ για τη σίτιση των  
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Γάλλων συνοδών συµ/νου ΦΠΑ ζ) ποσό 3.300,00€ συµ/νου ΦΠΑ για τα 
οµαδικά γεύµατα, σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003  µε την 
ονοµασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια Συµφώνου -
Πλαισίου Συνεργασίας ∆ήµου ∆ιονύσου και ∆ήµου Γαλλίας” για την 
υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
µαθητών των Γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και µαθητών του 
College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας 
βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των 
∆ήµων ∆ιονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 ο οποίος ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθ. 333/2017 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
103503/36449/22-1-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

Προκειµένου ο ∆ήµος να καλύψει τις ανωτέρω δαπάνες πριν την  άφιξη 
της αποστολής των Γάλλων µαθητών και των συνοδών τους  και έχοντας 
υπόψη:  
1) το άρθρο 72 παρ. 1(∆) του Ν. 3852/10,   
2) τo Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.8.2016) περί αναλήψεως 

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) την αριθ. 30/19664/20.4.11 Εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

5) τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2018 (333/2017 
Α∆Σ – Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ, επικύρωση µε την 
103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε αρ. πρωτ. εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25.1.2018),  

6) το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7) την µε αριθµό 291/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου” Έγκριση 
αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης”  

8) την ΠΑΥ … 
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής  συνολικού 
ποσού 4.900€ Ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 10.6474.0003 µε την ονοµασία 
“Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια Συµφώνου -Πλαισίου 
ανταλλαγής µαθητών των Γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και 
µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau 
της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας 
µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, 
προϋπολογισµού του ∆ήµου 2018,  στο όνοµα της  υπαλλήλου του 
∆ήµου ∆ιονύσου Πατέλη Ειρήνης,  µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
ανωτέρω δαπανών. 

2. Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοσή του 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.    
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         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τo Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.8.2016) περί αναλήψεως 

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), 
� την αριθ. 30/19664/20.4.11 Εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, 
� τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2018 (333/2017 

Α∆Σ – Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ, επικύρωση µε την 
103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε αρ. πρωτ. εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25.1.2018),  
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
� την µε αριθµό 291/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου” Έγκριση 

αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης” 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής  συνολικού 
ποσού 4.900 Ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 10.6474.0003 µε την ονοµασία 
“Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια Συµφώνου -Πλαισίου 
ανταλλαγής µαθητών των Γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και 
µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau 
της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου 
Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και  - Rougemont-le 
Chateau της Γαλλίας, προϋπολογισµού του ∆ήµου 2018,  στο όνοµα 
της  υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ιονύσου Πατέλη Ειρήνης,  µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των ανωτέρω δαπανών. 

2. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής να γίνει εντός τριµήνου από την 
έκδοσή του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.    

 
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. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 


