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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-6-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..178/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ας/6/2014.. της ..13ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..2α Ιουνίου 2014.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..17683/29-5-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 2-6-
2014, του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 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 των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: “Επισκευή και συντήρηση µονάδων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 28.044,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Μελέτη για την 
ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ροσιάς». Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την 
ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ροσιάς»» 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 
για την ανάθεση «Προµήθεια εξοπλισµού µετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 
για την ανάθεση «Προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Eγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.968,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. 23% για την πληρωµή της 2ης Εντολής πληρωµής (τελικής) της µελέτης: 
«Μελέτη Καθορισµού οριογραµµών ρεµάτων περιοχής Β' Πολεοδοµικής Ενότητας, 
προώθησης σχεδίου Β' Π.Ε.» στη ∆ηµοτική  Κοινότητα Αγίου Στεφάνου ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.027,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνικές µελέτες 
για σχολικά έργα ∆ήµου ∆ιονύσου-Γεωτεχνική µελέτη που αφορά την Εκπόνηση 
οριστικής µελέτης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για την 
στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: 
«Γεωτεχνικές µελέτες για σχολικά έργα ∆ήµου ∆ιονύσου-Γεωτεχνική µελέτη που αφορά 
την Εκπόνηση οριστικής µελέτης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την 
ΚΕ∆ για την στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου»» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 401.205,00 €  για την 
πληρωµή του 3ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 80/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως 
προς το όνοµα του αρχιτέκτονος µηχανικού Μπερτσάτου Γεωργίου του Βασιλείου που 
εκ παραδροµής γράφτηκε λανθασµένα Μπερτσάτος Βασιλείος, ο οποίος είναι µέλος της 
µελετητικής οµάδας   και εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απευθείας ανάθεση της µελέτης 
µε τίτλο: «Αρχιτεκτονικά,Eιδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη 
∆ηµοπράτησης για την Μελέτη Προσθήκης 7 Αιθουσών στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Α. Εξέταση ένστασης κατά του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ» 

Β. Κατακύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
ανωτέρω έργου 

Γ. Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού».  

ΘΕΜΑ 10ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- Β ΦΑΣΗ ∆Κ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ» 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιµοδοσίας 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και 

επισκευή ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού 
διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση αποφάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης επί των από 27/3/2014 και 8/4/2014 πρακτικών Νο1 και 
Νο2 και της από 14/4/2014 γνωµοδότησης της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζοµένους», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 67.401,84€ συµ/νου ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2014 για την «Προµήθεια γραφικής – Μικροαντικειµένων 
γραφείου  - Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός των όρων του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας»». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση κινητών αντικειµένων». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής – κοπή ψηλών 
δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», µε συνολικό προϋπολογισµό 
59.839,50 € συµ/νου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του από  30/04/2014 πρακτικού και της από 16/5/2014 
γνωµοδότησης της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
«Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος του νερού» και λήψη σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 26ο: «4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Εξόφληση οφειλής της πρώην ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Απαλλαγή υπολόγου Χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού» 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.091,70 ευρώ για 
εξόφληση τιµολογίου του Αλέξανδρου Χρ. Σοφιανόπουλου και δικαστικά έξοδα». 
ΘΕΜΑ 31ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 123/2014 και 132/2014 
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Πανοτόπουλου  Παναγιώτη». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή τελών 
διέλευσης απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 35ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».       
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & 
Λιπαντικών Έτους 2014» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 37Ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προµήθεια Φωτοτυπικού 
Μηχανήµατος»». 
ΘΕΜΑ 38ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014 για την ανάθεση «Επισκευή Αντλητικού στο Συντριβάνι της Πλατείας ∆ροσιάς» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 39ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014 για την ανάθεση «Επιµόρφωση Οδηγών για την Απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Ικανότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 40ο: «Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας και Τοποθέτησης Σχαρών και Καπακιών 
Φρεατίων στο ∆ήµο ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Νεκρών Ζώων»». 
ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Μεθώνης στη ∆ηµοτική Ενότητα 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 43ο: «Απευθείας Ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού ∆ασών, 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία», Έγκριση Μελέτης, 
∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
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ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014 για την ανάθεση «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πινακίδων στα ∆ηµοτικά Κτίρια» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 45ο: «Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο 
βάσει του ν.4257/2014». 
ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µηχανών 
καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων». 
ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014, για την «Προµήθεια εξοπλισµού για την 
ολοκλήρωση της µεταστέγασης του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 48ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή της 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για τη ∆ιοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
- επάθλου του “∆ιαγωνισµού  Μαθηµατικών και Έκθεσης για τους µαθητές της Γ΄ 
Γυµνασίου των σχολείων του ∆ήµου ∆ιονύσου” - έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη προµήθεια 
ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2014». 
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και έγκριση 
δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2014 για την 
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 
ΘΕΜΑ 52ο: «Παροχή νοµικής υποστήριξης υπαλλήλου του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση 
Προγραµµατικής Σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης του έργου «Εργασίες 
διαµόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       Κοντάκης Κυριάκος 
2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 2ου θέµαος της ηµερήσιας διάταξης και 
απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 44ου θέµατος. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 43ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης προσήλθε µετά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
απείχε από το 21ο θέµα και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 23ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
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Η ∆Σ κα Τζανετή απείχε από τη συζήτηση των 17ου και 24ου θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης δηλώνοντας κώλυµα συµµετοχής ως µέλος γνωµοδοτικού οργάνου. 
Ο ∆Σ κ. Σακελαρίου απείχε της συζήτησης του 43ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..178/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση και 

επισκευή ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α). Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 
3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις , β). Το άρθρο 209 
«Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06 , γ). To Π.∆.113/2010 περί 
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, δ). Το υπ΄αριθµόν πρωτοκόλλου 
9871/17-3-2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα και η σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου, ε). Την 
υπ΄αριθµ. 103/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
οµόφωνα η αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών , που αφορά στην “Συντήρηση και 
επισκευή ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου”.  
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 
Για την έγκριση της δαπάνης συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού µέρους των 
ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 00.6263.0005 µε τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου” του προϋπολογισµού οικ. 
έτους  2014 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.  (Π.Α.Υ. ………./2014) 
  
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε «Πέραν του ότι δεν υπάρχει ένας  
αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανά υπηρεσία και συνολικά για το σύνολο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, θεωρώ ότι η προτεινόµενη σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογη 
µε το µέγεθος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το λόγω αυτό διαφωνώ µε την 
εισήγηση» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

� Το άρθρο  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06 
� To Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες   

� Την υπ΄αριθµ. 103/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

� Το υπ΄αριθµόν πρωτοκόλλου 9871/17-3-2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα και η 
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 2 ΛΕΥΚΕΣ 

 
 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη που δήλωσε λευκή ψήφο για τους 
λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 Οι ∆Σ κ. Ζαµάνης και Παπαχαρτοφύλης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού µέρους των 
ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού €8.000,00  
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 00.6263.0005 µε τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου” του προϋπολογισµού οικ. 
έτους  2014 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.   
 
   
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του πραγράµµατος 
διαύγεια. 

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

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Χιώτης Ηρακλής 
3. Τζανετή Αγάθη-Ελλη 
4. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
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