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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..343/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22η/4-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 4η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. 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.  ..30414/31-10-2016.. 
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∆: «Λήψη απόφασης περί 
                 1.  Εγκριση κ΄ διάθεση πίστωσης ύψους 17.900,64 Ευρώ συµπ.   Φ.Π.Α  
       2. Εγκριση του τρόπου  διενέργειας της «Παροχής υπηρεσιών για την  
                     διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
                     του  ν.4389/2016». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την 
Μαγνητοφώνηση, Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Οικονοµικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσίας Επίσηµων 
πρακτικών και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο2  της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων Συντήρηση και 
Επισκευή Καυστήρων, προµήθεια & Συντήρηση Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 
οδοσήµανσης» συνολικού προϋπολογισµού (23.975,40€) συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή 
ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 
45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ασφάλτου και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α ) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την « 
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
∆ήµου ∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 24% 
και β) της υπ’αριθµ 28884/12-10-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
επί των υπ΄αριθµ 24920, 24946, 25000/14-9-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των 
εταιρειών «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε», «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  κατά του 
Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωµοδοτικά όργανα (επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης) σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε ο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και  Υγιεινής Κτιρίων  ( Συντήρηση & 
Επισκευή  Ανελκυστήρων , Εκκένωση  Βόθρων  Απεντόµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών  Πυροσβεστικών Μέσων » οµάδα 2 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας ∆ιάγνωσης ∆ιαρροών». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ελέγχου Λειτουργικής Κατάστασης Οικιακών Υδροµετρητών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Συµπλήρωση της 303/2016 ΑΟΕ περί Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική 
Οδό». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αποκατάσταση Ζηµιών από την Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 
2016». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Φαρµακευτικού 
Υλικού και Εµβολίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.100,70€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Eκπόνηση οριστικής 
µελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ 
Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
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ΘΕΜΑ 22ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΛΑΖΑΡΟ ΜΑΝΩΛΗ, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 192/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ (ΑΝΤ/ΧΟΥ) ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά τις 
«ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ πάσης φύσεως προσωπικού 
ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ∆ηµοσίου & ΝΠΙ∆»». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας του 
∆ήµου σε ηµερίδες που αφορούν το Νέο Νόµο 4369/17/2/2016 για την Αξιολόγηση 
Υπαλ & Επιλογής Προϊσταµένων και το «∆.Α.Υ.Κ. Συµπλήρωση – Οριστικοποίηση & 
Εκτύπωση του ∆ελτίου Ατοµικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης σύµφωνα µε το ισχύον 
καθεστώς & τις επερχόµενες αλλαγές»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης περί άρσης αντιρρήσεων πράξης χαρακτηρισµού 
∆ασαρχείου κατόπιν αιτήµατος Κ.ΤΣΙΟΥΜΑ». 
� ΘΕΜΑ 30ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/04/2016 – 
30/09/2016». 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε 2016 για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου και  των όρων διακήρυξης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρακτικών που αφορά την µίσθωση ακινήτου για την 
τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών.». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 19ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης απείχε της συζήτησης του 5ου θέµατος ως µέλος της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..343/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 30ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/04/2016 – 
30/09/2016». 

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 

Σχετικά: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 

                2. Υπ’  αριθµ’ 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου εντάσσεται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012. Συγκεκριµένα, η 

ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έγινε µε την 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ενώ µε την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του και 

εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του.  

 

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται στο Άρθρο 3 «Οργάνωση, 

λειτουργία και εποπτεία» του κανονισµού λειτουργίας του. Σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο το Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου εποπτεύεται από εννεαµελή 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία 

του, η οποία συστήνεται και δρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.   

 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» 

τα εισερχόµενα και εξερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου καταχωρήθηκαν 

στα  οικεία βιβλία του (α. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών 

που προέρχονται από προµήθειες του ∆ήµου, β. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων 
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και εξερχόµενων ειδών από δωρεές), των εισερχόµενων ειδών (προµήθειες δήµου και 

δωρεές) και των εξερχόµενων ειδών (διαθέσεις σε δικαιούχους ). 

Επιπρόσθετα,  στο Άρθρο 9 «Αρµοδιότητες Επιτροπής» προβλέπεται η υποχρέωση 

της σύνταξης ανά εξάµηνο έκθεσης πεπραγµένων και διαχειριστικού απολογισµού 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου, από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

του, η οποία υποβάλλεται προς την Οικονοµική Επιτροπή. Ενώ, ακόµα, σύµφωνα µε 

το παρόν άρθρο η Επιτροπή ∆ιαχείρισης έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο κα 

τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ελέγχει και εγκρίνει 

την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.  

 

Η επιλογή των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται αναλυτικά στο 

Άρθρο 5 «∆ικαιούχοι» και το Άρθρο 6 «Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια» του 

κανονισµού λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά – προϋποθέσεις που 

απαιτούνται  στο Άρθρο 7 «∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά εγγραφής». Οι δικαιούχοι του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου είναι: α) Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή 

κάτοικοι του ∆ήµου µας, β) Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν 

άδεια παραµονής στη χώρα. Κύριο κριτήριο εγγραφής των ενδιαφεροµένων είναι το 

εισόδηµα ενώ λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή 

κατάσταση, τα προβλήµατα υγείας, η αναπηρία κ.α. 

 

 

Συγκεκριµένα, από τον Απρίλιο του 2016,  έως και τον Σεπτέµβριο του 2016, ο 

αριθµός των  εγκεκριµένων ωφελούµενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανήλθε από 

151 σε 158. 

 

 

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύµφωνα µε το άρθρο 10ο «Πόροι – 

Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων», προήλθαν: 

• Επιχορηγήσεις – Χρηµατοδοτήσεις από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

• Προσφορές – ∆ωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών, 

σχολείων και κοινωνικών φορέων. 

Αναλυτικά, στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 1 «Συγκεντρωτική κατάσταση 

εισερχόµενων ειδών από δωρεές ανά είδος» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης τα 
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εισερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου που προέρχονται από δωρεές το 

χρονικό διάστηµα 01/04/2016 έως και 30/09/2016, στην οποία εµφανίζονται 46 

κατηγοριοποιηµένα είδη συνολικής ποσότητας 26953,8 µονάδων.  

 

 

Οι χορηγοί που έχουν συνδράµει το Κοινωνικό Παντοπωλείο για την επίτευξη του 

σκοπού του όπως αυτός αναφέρεται στο Άρθρο 2 «Βασικές Αρχές – Σκοπός» του 

κανονισµού λειτουργίας του,   κατά το προαναφερθέν διάστηµα ανήλθαν σε 33. Η 

αναλυτική κατάσταση των χορηγών και της ποσότητας προσφοράς τους εµφανίζεται 

στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 2 «Συγκεντρωτική κατάσταση εισερχόµενων 

ειδών από δωρεές ανά χορηγό» 

 

Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 3 «Συγκεντρωτική κατάσταση εισερχόµενων 

ειδών από προµήθειες του ∆ήµου ανά είδος» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης τα 

εισερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου που προέρχονται από τις 

προµήθειες του ∆ήµου το χρονικό διάστηµα                   από 01/04/2016 έως και 

30/09/2016 , στην οποία εµφανίζονται  22  κατηγοριοποιηµένα είδη συνολικής 

ποσότητας 11579 µονάδων.  

 

 

  Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση  4  “Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης  

Προµηθειών” εµφανίζονται παραστατικά και χρηµατικά εντάλµατα που αφορούν 

δαπάνες για την προµήθεια τροφίµων, ειδών ατοµικής υγιεινής κ.λ.π. για τις ανάγκες 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆-∆ιονύσου. 

 

 

 

Την περίοδο από 1/04/2016 έως και 30/09/2016 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 10 

διαθέσεις στους δικαιούχους, εκ των οποίων οι 6 αφορούσαν προγραµµατισµένες 

διανοµές, ενώ οι υπόλοιπες 4 έκτακτες.  
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Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των δικαιούχων και διανεµηθέντων ειδών από δωρεές  

έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, σύµφωνα µε το άρθρο 3ο  «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και διατηρούνται στο αρχείο του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. Οι παρούσες καταστάσεις είναι ανά πάσα στιγµή 

διαθέσιµες, αλλά δεν παραδίδονται σε δηµόσια χρήση και δεν δηµοσιεύονται επειδή 

περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

απορρήτου.  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» του κανονισµού λειτουργίας του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου της αριθ. 272/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Το άρθρο 9ο «Αρµοδιότητες Επιτροπής» του κανονισµού λειτουργίας της αριθ. 

272/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 

Την έκθεση πεπραγµένων –  ∆ιαχειριστικό Απολογισµό της παραπάνω Επιτροπής 

∆ιαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και τις καταστάσεις που την 

συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.  

 

 

Παρακαλούµε πολύ όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  

Την έγκριση του ∆ιαχειριστικού Απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου 

∆ιονύσου, όπως περιγράφεται παραπάνω για το διάστηµα από 01/04/2016 έως 

30/09/2016.  

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 
� Την υπ’  αριθµ’ 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Την έκθεση πεπραγµένων –  ∆ιαχειριστικό Απολογισµό της παραπάνω 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      
 

 

Εγκρίνει το ∆ιαχειριστικό Απολογισµό του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου 

∆ιονύσου, όπως περιγράφεται παραπάνω για το διάστηµα από 01/04/2016 έως 

30/09/2016.  

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
 


