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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..260/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .11η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
20107/7-6-2018.. 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 ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού  Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2018» 
CPV: 92622000-7, Α∆ΑΜ: 18REQ002803143 2) Κατακύρωση  του 
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού 
ασφαλείας».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών  αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ µε 
ΦΠΑ  µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 
550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του 
∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού 
ασφαλείας».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια, 
Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα 
Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης 
Ιουνίου 2016». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 – 
31/12/2017».  

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
KONICA MINOLTA”». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..260/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 – 
31/12/2017».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  
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Σχετικά:  1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 

                2. Υπ’  αριθµ’ 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου εντάσσεται 

στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 

µας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012. 

Συγκεκριµένα, η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έγινε µε την 272/2012 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ µε την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε 

η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του και εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του.  

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται στο Άρθρο 3 

«Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» του κανονισµού λειτουργίας του. 

Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο το Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου 

εποπτεύεται από εννεαµελή Επιτροπή ∆ιαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του, η οποία συστήνεται και δρα σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις.   

 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και 

εποπτεία» τα εισερχόµενα και εξερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

καταχωρήθηκαν στα  οικεία βιβλία του (α. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων 

και εξερχόµενων ειδών που προέρχονται από προµήθειες του ∆ήµου, β. 

Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών από δωρεές), των 

εισερχόµενων ειδών (προµήθειες δήµου και δωρεές) και των εξερχόµενων 

ειδών (διαθέσεις σε δικαιούχους). 

 

Επιπρόσθετα,  στο Άρθρο 9 «Αρµοδιότητες Επιτροπής» προβλέπεται η 

υποχρέωση της σύνταξης ανά εξάµηνο έκθεσης πεπραγµένων και 

διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 

∆ιονύσου, από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του, η οποία υποβάλλεται προς την 

Οικονοµική Επιτροπή. Ενώ, ακόµα, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο η Επιτροπή 

∆ιαχείρισης έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση 

των αιτούντων για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.  
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Η επιλογή των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται 

αναλυτικά στο Άρθρο 5 «∆ικαιούχοι» και το Άρθρο 6 «Κοινωνικοοικονοµικά 

Κριτήρια» του κανονισµού λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά – 

προϋποθέσεις που απαιτούνται  στο Άρθρο 7 «∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά 

εγγραφής». Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου 

είναι: α) Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας, β) Αλλοδαποί 

που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν άδεια παραµονής στη χώρα. 

Κύριο κριτήριο εγγραφής των ενδιαφεροµένων είναι το εισόδηµα ενώ 

λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή 

κατάσταση, τα προβλήµατα υγείας, η αναπηρία κ.α. 

 

Συγκεκριµένα, από τον Ιούλιο του 2017,  έως και τον ∆εκέµβριο του 2017, ο 

αριθµός των  εγκεκριµένων ωφελούµενων οικογενειών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ανήλθε από 176 σε 200. 

 

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύµφωνα µε το άρθρο 10ο «Πόροι – 

Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων», προήλθαν: 

1. Επιχορηγήσεις – Χρηµατοδοτήσεις από τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου 

2. Προσφορές – ∆ωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών, 

σχολείων και κοινωνικών φορέων. 

Αναλυτικά, στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 1 «Συγκεντρωτική κατάσταση 

εισερχόµενων ειδών από δωρεές ανά είδος» εµφανίζονται ανά είδος 

αποθήκης τα εισερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου που 

προέρχονται από δωρεές το χρονικό διάστηµα 01/07/2017 έως και 

31/12/2017, στην οποία εµφανίζονται 37 κατηγοριοποιηµένα είδη συνολικής 

ποσότητας 37.167 µονάδων.  

 

Οι χορηγοί που έχουν συνδράµει το Κοινωνικό Παντοπωλείο για την επίτευξη 

του σκοπού του όπως αυτός αναφέρεται στο Άρθρο 2 «Βασικές Αρχές – 

Σκοπός» του κανονισµού λειτουργίας του,   κατά το προαναφερθέν διάστηµα 

ανήλθαν σε 32. Η αναλυτική κατάσταση των χορηγών και της ποσότητας 

προσφοράς τους εµφανίζεται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 2 

«Συγκεντρωτική κατάσταση εισερχόµενων ειδών από δωρεές ανά 

χορηγό» 
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Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 3 «Συγκεντρωτική κατάσταση 

εισερχόµενων ειδών από προµήθειες του ∆ήµου ανά είδος» εµφανίζονται 

ανά είδος αποθήκης τα εισερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου που 

προέρχονται από τις προµήθειες του ∆ήµου το χρονικό διάστηµα                   

από 01/07/2017 έως και 31/12/2017 , στην οποία εµφανίζονται 21 

κατηγοριοποιηµένα είδη συνολικής ποσότητας 7.314,3  µονάδων.  

 

  Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση  4  “Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης  

Προµηθειών” εµφανίζονται τα παραστατικά και τα χρηµατικά εντάλµατα που 

αφορούν σε δαπάνες για την προµήθεια τροφίµων, ειδών ατοµικής υγιεινής 

κ.λ.π., από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

Την περίοδο από 01/07/2017 έως και 31/12/2017 πραγµατοποιήθηκαν 

συνολικά 20 διαθέσεις-διανοµές στους δικαιούχους, εκ των οποίων οι 4 

αφορούσαν σε προγραµµατισµένες διανοµές, ενώ οι υπόλοιπες 16 ήταν 

έκτακτες.  

 

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των δικαιούχων και των διανεµηθέντων ειδών 

από δωρεές  έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύµφωνα µε το άρθρο 3ο  «Οργάνωση, 

λειτουργία και εποπτεία» όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και διατηρούνται 

στο αρχείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. Οι παρούσες 

καταστάσεις είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες, αλλά δεν παραδίδονται σε 

δηµόσια χρήση και δεν δηµοσιεύονται επειδή περιλαµβάνουν προσωπικά 

δεδοµένα των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί απορρήτου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» του κανονισµού 

λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου της αριθ. 272/2012 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Το άρθρο 9ο «Αρµοδιότητες Επιτροπής» του κανονισµού λειτουργίας της 

αριθ. 272/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 
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Την έκθεση πεπραγµένων –  ∆ιαχειριστικό Απολογισµό της παραπάνω 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και τις 

καταστάσεις που την συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.  

 

Παρακαλούµε πολύ όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  

Την έγκριση του ∆ιαχειριστικού Απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

∆ήµου ∆ιονύσου, όπως περιγράφεται παραπάνω για το διάστηµα από 

01/07/2017 έως 31/12/2017.  

                  
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012. 
� Την υπ’  αριθ.  272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την έκθεση πεπραγµένων –  ∆ιαχειριστικό Απολογισµό της παραπάνω 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει το ∆ιαχειριστικό Απολογισµό του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου 
∆ιονύσου, όπως περιγράφεται παραπάνω για το διάστηµα από 01/07/2017 
έως 31/12/2017.  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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