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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..297/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-10-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. 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. ..28344/8-10-2015.. 
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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
στο πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα (Επιχ/ση ΕΣΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια  
Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού 
24.981,30€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για τη προµήθεια «Προµήθεια υπολογιστών, 
εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού 
προϋπολογισµού 16.666.500€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α)Πρακτικού Νο.1 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των 
οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού 
προϋπολογισµού 17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) Της 
υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  
υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική 
Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  
µικροϋλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης  
στην κα ∆έσποινα Τοκουζίδου η οποία υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΤΣΑΚΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ,  ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή σε 
λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση  
απόδοσης λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης)».     
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό 
του  ∆ήµου  ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διάθεση δαπάνης, για την αµοιβή του Προέδρου, των µελών 
και της Γραµµατείας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής 
Αττικής για το  έτος 2009 & 2010». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την   

1. Προµήθεια και Εγκατάσταση Καινούργιου Ασύρµατου Αυτοµατισµού 
και  

2. Επισκευή Αυτοµατισµού Τηλεειδοποίησης Μέσω Κινητής 
Τηλεφωνίας  

στο Αντλιοστάσιο και στη ∆εξαµενή Πόσιµου Νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας 
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Επισκευή Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα, Λόγω Βραχυκυκλώµατος, Αντλιοστασίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια 
Εργαλείων και Εξοπλισµού Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κ. Μαρίνας Κλεάνθους για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµα της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Ευάγγελου Καρασάββα για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακούβα». 
� ΘΕΜΑ 26ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε. 

∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Ειδών και Εξοπλισµού 
Υπηρεσίας Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής και 
Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα του κ. Κυριαζή Κωνσταντίνου για αποζηµίωση από πρόσκρουση 
φορτηγού-αρπάγης του ∆ήµου στα κάγκελα της περίφραξης της οικίας του». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Χιονοαλυσίδων για τα Μηχανήµατα του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Μαΐου 2015». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Ιουνίου 2015». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.684,87 € για την 
πληρωµή του 2ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου». 

ΘΕΜΑ 37ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00 € 
(µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
ΘΕΜΑ 38ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 28.430,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «επισκευή-στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού 
γυµναστηρίου Ροδόπολης»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «επισκευή-
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
 
 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. Κωστάκης  ∆ηµήτριος    2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε κατά τη συζήτηση των 1ου και 6ου θεµάτων της 
Η.∆. λόγω συµµετοχής του στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..297/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 26ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε. 

∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

Σχετικά:  
     
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 

«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και 
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

 
2. Ύστερα από προφορική ενηµέρωση του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, αλλά και του 
εγγράφου µε αρ. πρωτ. 26880/23.9.2015, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, 
έγινε γνωστό ότι οι ιστοί φωτισµού του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. ∆ιονύσου 
παρουσιάζουν µεγάλη ταλάντωση όταν φυσάει, µε πιθανή αιτία τη διαπλάτυνση 
της οπής της άρθρωσής τους. 

 
3. Τα συνεργεία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, που έκαναν αυτοψία στο γήπεδο, 

διαπίστωσαν το πρόβληµα της µεγάλης ταλάντωσης όταν έχει αέρα, και η οποία 
εύλογα µπορεί να δηµιουργεί ερώτηµα για την ασφαλή στήριξη των ιστών, αλλά 
επειδή δεν µπορούν να γνωµατεύσουν µε βεβαιότητα για την ασφάλεια τους και 
ούτε έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν το όποιο πρόβληµα υπάρχει, ζήτησαν 
τον έλεγχο και επισκευή από κατάλληλο συνεργείο.  

 
4. Κατόπιν τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος αναζήτησε σχετικό εργολάβο ο 

οποίος θα µπορούσε να αναλάβει άµεσα την επισκευή, δεδοµένου ότι η 
αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτεί ειδικό εξοπλισµό, αφού υπάρχει η 
ιδιαιτερότητα να χρειάζεται «ανάκληση» (κατέβασµα) των ιστών (ύψους 25 
µέτρων) στο έδαφος, µε χρήση ειδικού µοχλο-µηχανήµατος, ώστε να είναι δυνατή 
η επισκευή τους, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την αντικατάσταση πείρου, 
επέµβαση στη διάµετρο της οπής, κ.ο.κ.  

 
5. Μία εταιρία, και συγκεκριµένα η εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.», έδειξε 

ενδιαφέρον να αναλάβει τις σχετικές εργασίες χωρίς όµως να µπορεί να 
προσδιορίσει εκ των προτέρων το κόστος αφού αν δεν κατέβουν οι ιστοί (µε 
χρήση του ειδικού µοχλο-µηχανηµάτος που προαναφέρθηκε) δεν µπορούν να 
καθοριστούν επακριβώς οι επεµβάσεις που χρειάζεται να γίνουν.    

 
6. Ύστερα από προφορική εντολή του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, κ. Μπάση 

Αναστάσιου, προς την εταιρία Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε., η εν λόγω εταιρία 
υλοποίησε την επισκευή των ιστών ώστε αυτοί να καταστούν ασφαλείς, πριν την 
έναρξη τη φθινοπωρινής περιόδου που το γήπεδο γεµίζει από αθλούµενους 
κατοίκους και κοινό της περιοχής.  
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7. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εταιρία Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
προσκόµισε τη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση – Οικονοµική Προσφορά µε τις 
εργασίες που υλοποίησε και συγκεκριµένα:  
 
o κατέβασµα των ιστών στο γήπεδο µε ειδικό υδραυλικό µηχάνηµα που 

προσαρµόζεται µε µπουκάλες σε κάθε ιστό, 
o έλεγχος ευστάθειας των ιστών , όπως και για τυχόν βλάβες στο σώµα κάθε 

σιδηροιστού, στους πύρους και τα δακτυλίδια αναδίπλωσης των ιστών, καθώς  
και στη βάση αγκύρωσης  των σιδηροιστών, 

o άνοιγµα των προβολέων για αλλαγή κάποιων λαµπτήρων σε κάθε ιστό, η 
οποία έγινε από ηλεκτρολόγο του ∆ήµου, µε αφορµή το κατέβασµα των ιστών 
(οι βίδες που συγκρατούν το καπάκι κάθε προβολέα ήταν σκουριασµένες και 
κάποιες αντικαταστάθηκαν), 

o αναµονή µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας του ηλεκτρολόγου του ∆ήµου 
(αλλαγή των λαµπτήρων σε κάθε ιστό, έλεγχος σε καλώδια, ακροκιβώτια 
ιστών, συνδέσεις), και 

o επανατοποθέτηση των ιστών στις βάσεις τους.  
 
8. Το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανήλθε, µε βάση τη συνηµµένη Τεχνική 

Έκθεση – Οικονοµική Προσφορά της εταιρίας Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. στο 
ποσό των 740 € πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 910,20 €. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδοµένου οι ανωτέρω σιδηρουργικές εργασίες έπρεπε να 
γίνουν επειγόντως, για λόγους ασφάλειας των αθλουµένων και του κοινού, και 
απαιτούνταν κατάλληλο συνεργείο που να µπορεί να τις αναλάβει, δεδοµένου και των 
ιδιαιτεροτήτων που προαναφέρθηκαν (κατέβασµα ιστών µε χρήση µοχλο-
µηχανήµατος, έλεγχος, επισκευή, υπεύθυνη γνωµοδότηση για την ασφάλεια τους) 
παρακαλούµε  

1. για την απευθείας ανάθεση των σιδηρουργικών εργασιών που απαιτήθηκαν στο 
Γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου στην εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & 
ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

2. έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της, 
µε χρέωση ισόποσου ποσού (910,20 €) στον Κ.Α. 15.6265.0001 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού Σκευών και Λοιπού 
Εξοπλισµού Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (ΠΑΥ ………. 2015). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 
 
1. την απευθείας ανάθεση των σιδηρουργικών εργασιών που απαιτήθηκαν στο Γήπεδο 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου στην εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
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2. τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της, µε χρέωση 
ισόποσου ποσού (910,20 €) στον Κ.Α. 15.6265.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και 
Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού Σκευών και Λοιπού Εξοπλισµού 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (ΠΑΥ ………. 2015). 
 
 
 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. 
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
Στάικος Θεόδωρος 
Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
Γραφείο ∆ηµάρχου. 
∆/νση Περιβάλλοντος.   
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