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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..268/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..19ης/22-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .22η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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. 
21216/18-6-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 125.210,66 €, €, 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  και  2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α».  
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) 
οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού 
προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια µηχανήµατος 
θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης 
αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την 

πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας 
∆ιαταγών Πληρωµής».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  
δικαστικού επιµελητή».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΧΑΝΤΜΠΟΛ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο  super 
manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(ΑΠ:20401)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου(20399)».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“LONGEVITY-DIET” - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε. για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..268/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την 

πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας 
∆ιαταγών Πληρωµής».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.  
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 Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2) Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη 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). Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 
3943/2011. 

4) Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5) Την διαταγή πληρωµής 27/2018 Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στο όνοµα 
Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. 

6) Την Α.Ο.Ε. 142/2018 περί µη άσκησης ένδικων µέσων. 
7) Την επιταγή της δικηγόρου Χατζηγιαννάκη Ευα. Καλή η οποία 

επισυνάπτεται µαζί µε την ∆.Π. 
 

 Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ∆ιαταγών 
Πληρωµής,  ποσού 999,15€  σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων» και ποσού 696,35€ σε βάρος του ΚΑ 00.6823 µε 
την ονοµασία "Τόκοι Υπερηµερίας Χρήσης" .  
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη 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). Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 
3943/2011. 
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών.  
� Την διαταγή πληρωµής 27/2018 Ειρηνοδικείου Μαραθώνος στο όνοµα 

Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. 
� Την Α.Ο.Ε. 142/2018 περί µη άσκησης ένδικων µέσων. 
� Την επιταγή της δικηγόρου Χατζηγιαννάκη Ευα. Καλή η οποία 

επισυνάπτεται µαζί µε την ∆.Π. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Εγκρίνει τις δαπάνες για την πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων και των 
τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ∆ιαταγών Πληρωµής και διαθέτει πιστώσεις  
ποσού €999,15 σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα 
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και 
ποσού €696,35 σε βάρος του ΚΑ 00.6823 µε την ονοµασία "Τόκοι 
Υπερηµερίας Χρήσης"  του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018. 
 
 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. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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