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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: ..319/2018.. 

 
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». 
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� ΘΕΜΑ 8ο: «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 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 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..319/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «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». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη (οικονοµική συµµετοχή) 
για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση 
στύλων) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω:  
 

α/α 
Αριθµός Εγγράφου 

∆Ε∆∆ΗΕ Τοποθεσία Εργασία ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ποσό 

1 10994/22.5.2018 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 28/ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 13388195 119,54 € 

2 3125/12.2.2018 ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ/ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  13387874 2337,65 € 

3 14036/22.6.2018 ΣΙΝΑΣΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 13388248-01 179,30 

    ΣΥΝΟΛΟ 2636,49€ 
 
και έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του 
Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 
νόµου 3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 
 
Παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα 

εξής: 
 
Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 

λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Μαντζιαβά 
Βασιλείου κλάδου ∆Ε Χειριστών, ποσού 2700,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση της 
παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε 2636,49€ και όποιας άλλης 
σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

Να εγκριθεί  και να διατεθεί  η σχετική δαπάνη από τους παρακάτω Κ.Α.  
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ5ΕΩ93-Γ5Π



4 

Π.Α.Υ

. 

ΗΜΕΡ

. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 

  
20.6211.00

04 

∆απάνες επαύξησης ισχύος 
χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 

2700,00€ 

 
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού, από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, εντός τριµήνου από την έκδοσή του.   
 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  
� Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 

νόµου 3463/06. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε 
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου 
Μαντζιαβά Βασιλείου κλάδου ∆Ε Χειριστών, ποσού €2700,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση της 
παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε €2636,49 και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €2.700 σε βάρος 
του ΚΑ 20.6211.0004 µε τίτλο «∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΨΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΕΗ» 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2018.  

3. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού, από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, να γίνει εντός τριµήνου από 
την έκδοσή του.   

 
 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. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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