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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..14η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..230/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..14ης/29-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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. 18825/25-5-
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 διάθεσης πίστωσης για την Παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την προσφυγή του ∆ήµου ∆ιονύσου ενάντια στο νέο σταθµών 
διοδίων  ποσού  5.952,00€».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού, ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» 
συνολικού προϋπολογισµού 37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
123/2018 Α∆Σ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ∆ήµου και έγκριση απόδοσης 
λογαριασµών».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (6.700,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την συνεχιζόµενη  δαπάνη του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 1.240,00 ευρώ, 
µε ΦΠΑ  µετά από την υπ΄αριθ. 114 ΑΟΕ και την 172/2017 Α∆Σ, για την 
αµοιβή του δικηγόρου ΑΝ∆ΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, εξωτερικού 
συνεργάτη για το χειρισµό νοµικών διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του 
∆ήµου έναντι των εταιρειών ΕNERGA KAI HELLAS POWER»».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για 
τη βεβαίωση της αδυναµίας του ∆ήµου να αναλάβει και να τηρήσει το 
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Λογιστικό Σχέδιο του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»».  
� ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της 160/2018 Απόφασης Ο.Ε.».  

ΘΕΜΑ 11ο: «Αλλαγή Κ.Α. για τη ∆ιάθεση της Πίστωσης της 138/2018 ΑΟΕ».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
για το Έτος 2018». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αίτηµα του κ. Κωστόπουλου Στυλιανού περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την ζηµιά στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του από πτώση του σε 
ανοιχτό φρεάτιο όµβριων επί του οδοστρώµατος».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε. 2018 για παροχή υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή 
ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσιών συµβούλου για την υπηρεσία µε τίτλο: «Ανάπτυξη συστήµατος 
διαδικασιών και πολιτικών για την προσαρµογή του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 
απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία 
∆εδοµένων 2016/679 (γνωστού ως GDPR)». - CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 
18REQ003153145 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης 
της  σύµβασης».  

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..230/2018.. 
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� ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της 160/2018 Απόφασης Ο.Ε.».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
 
Με την 160/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε ποσό 

13.200 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001, µε τίτλο “Απεντόµωση, 

Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία ∆ηµοτικών Κτιρίων” για την Προµήθεια 

Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου. 

Λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον ανωτέρω Κ.Α. 10.6279.0001, 

παρακαλούµε για τη διάθεση της εγκριθείσας δαπάνης των 13.200 ευρώ: 

• σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001 µε τίτλο  “Απεντόµωση, Μυοκτονία, 

Μικροβιοκτονία ∆ηµοτικών Κτιρίων” για ποσό 7.500 ευρώ και  

• σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0003 µε τίτλο “∆απάνες Καταπολέµησης 

Κουνουπιών σε Συντριβάνια, Κήπους κλπ Κοινόχρηστους Χώρους”, για 

ποσό 5.700 ευρώ.  

Κατά τα  λοιπά ισχύει η αριθµ. 160/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

          
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ. 160/2018 ΑΟΕ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 Εγκρίνει τη διόρθωση της 160/2018 απόφασης διαθέτοντας πιστώσεις: 

• σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001 µε τίτλο  “Απεντόµωση, Μυοκτονία, 

Μικροβιοκτονία ∆ηµοτικών Κτιρίων” για ποσό 7.500 ευρώ και  

• σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0003 µε τίτλο “∆απάνες Καταπολέµησης 

Κουνουπιών σε Συντριβάνια, Κήπους κλπ Κοινόχρηστους Χώρους”, για 

ποσό 5.700 ευρώ.  
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Κατά τα  λοιπά ισχύει η αριθµ. 160/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 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. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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