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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 334/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/10/2013.. της ..21ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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. .. 35481/18-10-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή της 
αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 25/10/2013» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.936,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη που 
αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου». 
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη που αφορά την Μελέτη 
Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για έτος 2013  
για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
               Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Καθαρισµού & Συντήρησης του Πλαστικού Χλοοτάπητα των ∆ηµοτικών Γηπέδων 
Ποδοσφαίρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών 
Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του απο 
εκσφενδονισµό πέτρας». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΚΟΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατοίκου 
∆ροσιάς, Ροδοπόλεως 6, περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ΙΧΕ 
αυτοκίνητό της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώµατος, ποσού 249,49€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροφίµων και ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογισµού 
δαπάνης 59.626,51  € χωρίς ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών 
Κτιρίων και φρεατίων οδών, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση 
Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη  το αυτοκίνητο της από πτώση κολώνας 
δηµοτικού φωτισµού- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
� ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 

χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους: Γώγου Μαρία, 
Παπαδηµητρίου Βικτωρία και Κατσιαούνη Σοφία». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
Ο ∆Σ κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε µετά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερησίας διάταξης. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..334/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 

χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους: Γώγου Μαρία, 
Παπαδηµητρίου Βικτωρία και Κατσιαούνη Σοφία». 

 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 

 
1. Με την υπ’ αριθµ. 26441/5-8-2013 αίτηση της η κα Μαρία Γώγου, σύζυγος του 
Σταµατίου Γεώργιου, ενοικιαστή του ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία “GNR A.E” η 
οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο αυτής Ρόκα 
Γεώργιο, ζητεί ως εξουσιοδοτηµένο άτοµο από τον κ.Ρόκα Γεώργιο την επιστροφή των 
προσαυξήσεων που πλήρωσε εκ παραδροµής, κατά την εξόφληση οφειλών ύδρευσης 
του Β τετραµήνου 2011. Μετά από έλεγχο που διενήργησε η ταµειακή υπηρεσία 
διαπίστωσε ότι, µε την υπ’ αριθµ. 16/4-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
απορρίφθηκε η ένσταση της κας Γώγου για υπερβολική κατανάλωση νερού για το Β. 
τετράµηνο 2011, και ενηµερώθηκε ότι όφειλε να τακτοποιήσει την οφειλή της έως τις 31-
3-2013 χωρίς να πληρώσει προσαυξήσεις. Η κα Γώγου όµως πλήρωσε την οφειλή της 
σε τρεις δόσεις µε το σύνολο των προσαυξήσεων ύψους 133,96€ και όχι µε τις 
προσαυξήσεις ποσού 21,75€ που αναλογούσαν από τις 29/3/2013 και µετά την 
καταλυτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία δεν θα πλήρωνε προσαυξήσεις αν εξοφλούσε 
την από ένσταση οφειλή της. Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση 
επιστροφής του ανωτέρω ποσού ύψους 112,21€ (βάσει της αριθµ. 195/2013 Απόφαση 
του ∆.Σ.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τη διάθεση πίστωσης του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 
 
2. Με την υπ’ αριθµ. 22715/5-7-2013 αίτηση της η κα Παπαδηµητρίου Βικτωρία ως 
ιδιοκτήτρια του ακινήτου µε αρ υδροµετρητή 49262, ζητεί την επιστροφή ποσού 70,06€ 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η ταµειακή υπηρεσία µετά από έλεγχο που διενήργησε 
διαπίστωσε ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαντώντας στην µε αρ. πρωτ. 7749/14-3-2013 
ένσταση της, έκανε δεκτό το αίτηµα της και διεγράφησαν οφειλές ύδρευσης ποσού 
70,06€ περιόδου Α τετραµήνου 2012. Όµως η κα Παπαδηµητρίου µε το υπ’ αρίθµ 
17959/21-5-2013 διπλότυπο πλήρωσε όλες τις οφειλές της µε τις αναλογούσες 
προσαυξήσεις συµπεριλαµβανοµένου του Α΄ τετραµήνου 2012 ποσού 89,74€ και 
προσαυξήσεις 4,49€, προτού λάβει απάντηση από το τµήµα εσόδων σχετικά µε το 
αποτέλεσµα της εκδίκασης της ένστασης της. Με την 104/2013 απόφασης του ∆. Σ. 
αποφασίστηκε η επιστροφή του ποσού των 70,06€ και µε την αριθµ.195/2013 Απόφαση 
του ∆.Σ. η επιστροφή των προσαυξήσεων ποσού 4,49€ που έχει πληρώσει για τη 
συγκεκριµένη οφειλή, δηλαδή συνολικό ποσό προς επιστροφή 74,55€. Παρακαλούµε 
την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση επιστροφής του ανωτέρω ποσού ύψους 
74,55€ (βάσει των υπ’ αριθµ. 104/2013 και 195/2013. Αποφάσεων ∆.Σ.) ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα και τη διάθεση πίστωσης του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013. 
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3. Με την υπ’ αριθµ. 23832/18-7-2013 αίτηση της η κα Κατσιαούνη Σοφία ζητεί την 
επιστροφή του ποσού 63,62€ το οποίο έχει πληρώσει διότι βάσει της 125/2013 
απόφασης του ∆.Σ η εν λόγω οφειλή έχει διαγραφεί. Η ταµειακή υπηρεσία µετά από 
έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι η κα Κατσιαούνη Σοφία πράγµατι έχει πληρώσει 
την εν λόγω οφειλή. Βάσει των υπ’ αριθ. 10420/15-3-2013 και 24768/3-6-2013 
διπλοτύπων είσπραξης φαίνεται ότι έχει πληρώσει το ποσό των 245,63€ που αφορά 
οφειλή ύδρευσης Β τετραµήνου 2012 µε τις αναλογούσες προσαυξήσεις, πριν εκδοθεί 
απόφαση από το ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου και ενηµερωθεί για αυτήν η κα Κατσιαούνη. 
Με την 125/2013 απόφασή του το ∆.Σ. αποφάσισε τη διαγραφή χρέωσης που αφορά 
ύδρευση ποσού 63,62€ περιόδου Β’ τετραµήνου 2012. Συνεπώς παρακαλούµε για την 
έγκριση επιστροφής του ποσού των 67,86€ (βάσει της αριθµ. 195/2013 Απόφαση του 
∆.Σ.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τη διάθεση πίστωσης του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2013, που αφορά το ποσό που αποφάσισε να διαγραφεί το ∆.Σ. 
καθώς και τις προσαυξήσεις που πλήρωσε για την εν λόγω διαγραφείσα οφειλή µε τα 
ανωτέρω διπλότυπα. 
 
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).  

4. Την αριθµ. 195/2013 Απόφαση του ∆.Σ. 
5. Tην αριθµ. 16/4-2-2013 απόφαση του ∆. Σ 
6. Tην αριθµ. 104/2013 απόφασης του ∆. Σ. 
7. Tην αριθµ. 125/2013 απόφασης του ∆. Σ. 

 
 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση επιστροφής των 
ανωτέρω ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τη διάθεση της παρακάτω 
πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 

 

Α/Α ΑΑΥ  ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 683 18/10/201
3 80.8261   ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 254,62€ 

 
 

                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
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� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� 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).  
� Την αριθµ. 195/2013 Απόφαση του ∆.Σ. 
� Tην αριθµ. 16/4-2-2013 απόφαση του ∆. Σ 
� Tην αριθµ. 104/2013 απόφασης του ∆. Σ. 
� Tην αριθµ. 125/2013 απόφασης του ∆. Σ. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη δαπάνη επιστροφής των ποσών που αναφέρονται στο εισηγητικό 
µέρος της παρούσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και διαθέτει πίστωση ποσού 
€254,62 σε βάρος του ΚΑ 80.8261 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2013. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
5. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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