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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..334/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/10/2014.. της ..24ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..31269/29-9-14.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση την 3-10-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου 
∆ιονύσου, 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 1ο: «Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Επείγουσα Απευθείας Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης Λόγω Βλάβης Καταθλιπτικού 
Αγωγού ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και 
απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών(Π∆28/1980) για το 
υπόλοιπο του έτους 2014».   
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε. 2014 
µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για 
Πυροπροστασία»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Xerox».  
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν. 
4257/14(ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α)».  
ΘΕΜΑ 6ο  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πτώση 
κλαδιού δένδρου».  
ΘΕΜΑ 9ο «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και την 
απαλλαγή του υπολόγου κ Ιωαννίδη Χαράλαµπου».  
ΘΕΜΑ 10ο «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Γκιτάκου Μάρθας, κατοίκου Αγ.  Στεφάνου,  
για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη στο αυτ/το της».  
ΘΕΜΑ 11ο «ΣΤ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2014».  
� ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 

υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Ηµερίδα σχετική µε 
Αποδοχές – Κρατήσεις & Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ».  
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ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  
∆ήµου  ο.ε.  2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για την Επισκευή Σωλήνας Εξαγωγής Πόσιµου Νερού στη 
Γεώτρηση της Περιοχής Ιππικού Οµίλου στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου  
Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014για την “Έκδοση Πιστοποιητικών Καλαθοφόρων” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών  
Εργασιών για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 
16 Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου και Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση 
Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για µεταρρύθµιση προηγούµενης απόφασης ορισµού 
δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου στη 
∆ροσιά». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω     (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
6. Μπιτάκος Παναγιώτης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
8. Καλαφατέλης Ιωάννης 

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

 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..334/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 

υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Ηµερίδα σχετική µε 
Αποδοχές – Κρατήσεις & Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α’/2010) περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την εγκύκλιο 

53/1985 ΥΠΕΣ. 

2. Την ηλεκτρονική ενηµέρωση της εταιρίας Project Training & Consulting Ltd 
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3. Το γεγονός ότι το ΙΝ.ΕΠ. δεν διοργανώνει σεµινάρια σχετικά µε µισθοδοσία 

(αποδοχές, κρατήσεις, ασφάλιση) 

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι υπάλληλοι στο τµήµα µισθοδοσίας του ∆ήµου µας 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι: 

Την 7η Οκτωβρίου 2014 και ώρες 10.00-15.00 θα διεξαχθεί από την εταιρία Project 

Training & Consulting Ltd, σεµινάριο σχετικά µε Αποδοχές – Κρατήσεις & Ασφάλιση 

Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ για τη ∆ηµοτική Χρονική Περίοδο 2014-2019, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

Το κόστος συµµετοχής είναι €240/άτοµο και η πίστωση θα γίνει από τον Κ.Α. 10.6072 

«∆απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» 

Θεωρείται αναγκαίο να παρακολουθήσουν το σεµινάριο δύο (2) υπάλληλοι του 

τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, οι οποίοι εξ’ αντικειµένου ασχολούνται µε 

τα συγκεκριµένα θέµατα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί δαπάνη και διατεθεί η σχετική 

πίστωση ποσού 480€ στον Κ.Α. 10.6072 «∆απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2014. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την ηλεκτρονική ενηµέρωση της εταιρίας Project Training & Consulting Ltd 

� Το γεγονός ότι το ΙΝ.ΕΠ. δεν διοργανώνει σεµινάρια σχετικά µε µισθοδοσία 

(αποδοχές, κρατήσεις, ασφάλιση) 

� Το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι υπάλληλοι στο τµήµα µισθοδοσίας του ∆ήµου µας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη συµµετοχής 2 υπαλλήλων του ∆ήµου στο σεµινάριο που θα 

διεξαχθεί από την εταιρία Project Training & Consulting Ltd την 7η Οκτωβρίου 2014 και 

διαθέτει πίστωση ποσού €480 σε βάρος του Κ.Α. 10.6072 «∆απάνες Εκπαίδευσης 

Προσωπικού» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2014. 
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 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Μπιτάκος Παναγιώτης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση  Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
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