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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..187/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/17-6-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Ιουνίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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.  ..16465/12-6-2015.. 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 ΕΗ∆: «Αποδοχή δωρεάς από το Κέντρο Πολιτισµού Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
του Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Ποντίων 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή των 
Αυτοµατισµών και της Αντλίας του Αντλιοστασίου της Οδού Ναυαρίνου στη ∆ηµοτική 
Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2015 για 
την Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 84682 µάρκας CASE 
580SLE στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης 
Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση άσκησης αίτησης ανακλήσεως κατά της αριθ. 96/2015 

Πράξεως του ΣΤ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης  
στην κα Βαρδαλάχου Αικατερίνη η οποία υπέστη ζηµιά στο αυτοκίνητό της από 
πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 94/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 62/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2015». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Απριλίου 2015». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 187/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση άσκησης αίτησης ανακλήσεως κατά της αριθ. 96/2015 

Πράξεως του ΣΤ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
 Με την υπ’ αριθ. 96/2015 πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου κωλύεται η 
υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων σύµβασης για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης, κίνησης και βενζίνης αµόλυβδής και ελαιολιπαντικών για την 
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου και πετρελαίου θέρµανσής για την κάλυψη 
των αναγκών α) της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης β) της 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και γ) του Ν.Π.∆.∆. «Ο ΘΕΣΠΙΣ».  

• Επειδή η υπογραφή των εν λόγω  συµβάσεων είναι απολύτως αναγκαία  για 
να προλάβουµε την καλοκαιρινή περίοδο για την πρόληψη των κινδύνων από 
την ενδεχόµενη ακινητοποίηση των µεταφορικών µέσων .  

• Επειδή νόµιµα διενεργήθηκε ο διαγωνισµός . 
• Επειδή η προθεσµία της άσκησης είναι χρονικά περιορισµένη (15ήµερη), όπως 

αναφέρεται στο  υπ’ αριθ. 28947/2015 έγγραφο του Ελεκτικού Συνεδρίου , µε 
την  υπ’ αριθ. 12850/2014 εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου λόγω του 
κατεπείγοντος ασκήθηκε αίτηση ανακλήσεως κατά της αριθ. 96/2015 Πράξεως 
του  ΣΤ’ Κλιµακίου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 
 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται : 
 

• H έγκριση άσκησης αίτησης ανακλήσεως κατά της αριθ. 96/2015 Πράξεως 
του ΣΤ’ Κλιµακίου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου   

                           
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την υπ’ αριθ. 96/2015 πράξη του ΣΤ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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� Το υπ’ αριθ. πρωτ 28947/02.06.2015 έγγραφο του Ελεγκτικού που κοινοποιεί 
την σχετική πράξη. 
� Την αριθ. 16231/10-6-2015 εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου.  
�  Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την άσκηση αίτηση ανακλήσεως ενώπιον του VI Τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αριθ. 96/2015 Πράξεως του ΣΤ’ Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
 


