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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..313/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..24ης/24-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .24η Ιουλίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 24724/20-7-
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∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Παροχή 
Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του 
∆ήµου» ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 
ετήσιας συνδροµής έτους 2018   στον  Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής 
Συνεργασίας µε την µορφή της αστικής µην κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την 
επωνυµία  Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ –∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΟΣΟΓΕΟΥ- Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΑ».  
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  

προϋπολογισµό   του ∆ήµου  Ο.Ε.  2018 για την δηµοσίευση των 
ισολογισµών του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο 
ΘΕΣΠΙΣ" και του ∆ήµου  ∆ιονύσου Ο.Ε.  2015».  

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίµατος κάδων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Συντήρησης Μηχανηµάτων – Εργαλείων Πρασίνου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό και 
Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 300/2018 ΑΟΕ όσον αφορά την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια της Υπηρεσίας Ταφών – 
Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ   για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Π.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
RICOH”». 
ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ». 
 
  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. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..313/2018.. 
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� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  

προϋπολογισµό   του ∆ήµου  Ο.Ε.  2018 για την δηµοσίευση των 
ισολογισµών του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο 
ΘΕΣΠΙΣ" και του ∆ήµου  ∆ιονύσου Ο.Ε.  2015».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

Ο  Ισολογισµός µετά των αποτελεσµάτων χρήσης και του πιστοποιητικού 
ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δηµοσιεύονται , µετά την έγκρισή 
τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , σε µία (1) τουλάχιστον ηµερησία ή  
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή ,εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα η 
οποία εκδίδεται στα όρια  του νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος. 
Με την υπ. αρ 143/2017 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο προέλεγχος Απολογισµού και 
Ισολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε 2015 και µε  την υπ. αρ.253/2017  
Α.∆.Σ. εγκρίθηκε  ο Απολογισµός  και ο Ισολογισµός  του ίδιου 
οικονοµικού έτους.   Επίσης µε την υπ. αρ 59/2018 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 
προέλεγχος Απολογισµού και Ισολογισµού του καταργηθέντος Ν.Π. του 
∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ"ο.ε 2015 και µε  την υπ. αρ.323/2018  Α.∆.Σ. 
εγκρίθηκε  ο Απολογισµός  και ο Ισολογισµός  του για το ίδιο οικονοµικό 
έτος. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 72  του Ν.3852/2010 πρόγραµµα 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» “Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες”, η 
Οικονοµική  Επιτροπή αποφασίζει για  την έγκριση των  δαπανών και 
διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισµού, εκτός  από εκείνες 
που  σύµφωνα µε  τις  κείµενες  διατάξεις  αποφασίζει   το  δηµοτικό 
συµβούλιο , καθώς  επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής  υπηρεσιών, εκπόνησης  µελετών  
και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

2. Το Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-201 τ Α΄) 
3. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 παρ. 6. "Απολογισµός – Ισολογισµός 

∆ήµων" 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – 

Υπηρεσίες - Μελέτες”  του  Ν.3463/2006, 
5. Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που 

είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν 
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός 
αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 
3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε 
οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα 
ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται 
από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 
παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 
9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 

6. Την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. (ΦΕΚ 
2029/27.12.2010 τεύχος Β’)  

7. Τις αποφάσεις 253/2018 & 323/2018 ∆.Σ. 
8. Τις αποφάσεις 143/2017 & 59/2018 Ο.Ε 
9. Την προσφορά της εφηµερίδας "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ"  
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10. Την υπ΄  αριθ. 149/2015 Α.∆.Σ. περί «Κατάργησης Νοµικού 
Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και 
Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 
 
 

 
προτείνουµε  όπως  ληφθεί σχετική  απόφαση  από  την  Οικονοµική  
Επιτροπή  για  την  έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 682,00 € µε 
ΦΠΑ για την δηµοσίευση των Ισολογισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου και του 
καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ" για το οικονοµικό έτος 
2015 στην  Εφηµερίδα "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" από τον  Κ.Α. των εξόδων 10.6461  
µε την ονοµασία  “Έξοδα  δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων”. 
 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Το Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-201 τ Α΄) 
� Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 παρ. 6. "Απολογισµός – Ισολογισµός 

∆ήµων" 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – 

Υπηρεσίες - Μελέτες”  του  Ν.3463/2006, 
� Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986,. 
� Την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. (ΦΕΚ 

2029/27.12.2010 τεύχος Β’)  
� Τις αποφάσεις 253/2018 & 323/2018 ∆.Σ. 
� Τις αποφάσεις 143/2017 & 59/2018 Ο.Ε 
� Την προσφορά της εφηµερίδας "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ"  
� Την υπ΄  αριθ. 149/2015 Α.∆.Σ. περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου 

µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Εγκρίνει τη δαπάνη για την δηµοσίευση των Ισολογισµών του ∆ήµου 
∆ιονύσου και του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ" για 
το οικονοµικό έτος 2015 στην  Εφηµερίδα "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" και διαθέτει 
πίστωση ποσού €682,00 σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6461  µε την 
ονοµασία  “Έξοδα  δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων”. 
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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