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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2015..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 3ης-11-2015
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..344/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..22ης/3-11-2015.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..3η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..30886/2-11-2015..
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 Ε.Η.∆: «Εκδίκαση ένστασης κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειου
διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων».
ΘΕΜΑ 1ο: «Εκδίκαση ένστασης κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου»
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση &
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 352.499,99 €
συµπ. ΦΠΑ».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκτακτη
επιχορήγηση ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά την
βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014»
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη
Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος λέγοντας:
«Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί επείγουν: α) η εκδίκαση της ένστασης
πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού (5 ΝΟΕ 2015), και β) η επισκευή &
συντήρηση των Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου.»
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
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 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση των θεµάτων ως κατεπείγοντα σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Αριθµός Απόφασης: .. 344/2015..
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκτακτη
επιχορήγηση ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά την
βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική
Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
Με την υπ’αρίθµ 1/18-2-2015 απόφαση της Επιτροπής εκτίµησης και υπολογισµού
οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες των οποίων υπέστη ζηµιά η κύρια κατοικία τους
από θεοµηνία, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού αποζηµίωσης ύψους επτά χιλιάδων
διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85) στους πληγέντες
κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά την βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και
του Σεπτεµβρίου 2014 .
.
Με το 16833/16-6-2015 έγγραφό µας γνωστοποιήσαµε στο Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την ανωτέρω µε αριθ. 1/18-2-2015 απόφαση
της Επιτροπής που αφορούσε τους πληγέντες κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά
την βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014 .
Με την υπ’αρίθµ. Πρωτ.:∆23/31276/1946/5-8-215 (Α∆Α:ΩΞΜΧ465Θ1Ω-ΨΛΠ)
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε η
σκοπιµότητα για µεταβίβαση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ
και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85), µε τίτλο “Λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα
Κοινωνικής αλληλεγγύης”, στο ∆ήµο µας ώστε να αποζηµιωθούν οι πληγέντες από
την βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014 .
Με την υπ’αριθµ.:197/27-10-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
∆ιονύσου εγκρίθηκε η πέµπτη αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.
2015 και δηµιουργήθηκε ο νέος ΚΑ των εσόδων1219.0003 µε την ονοµασία
«Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας
Ν.∆.57/73» στον οποίο ενεγράφη πίστωση ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου
µεταφέρθηκε στο σκέλος των εξόδων στο νέο ΚΑ 00.6739.0001 µε την ονοµασία
«Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» και
πίστωση επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85)
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ο οποίος και θα βαρύνεται από την αποζηµίωση των πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου
∆ιονύσου µετά την βροχόπτωση- πληµµύρα του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014
µε το αντίστοιχο ποσό των 7.260,85 ευρώ το οποίο και πρέπει να κατανεµηθεί βάση
της υπ’αρίθµ 1/18-2-2015 απόφασης της Επιτροπής εκτίµησης και υπολογισµού
οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες των οποίων υπέστη ζηµιά η κύρια κατοικία τους
από θεοµηνία ως εξής:
1) Γκουζούνη Αµαλία του Αγησιλάου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ
κατόπιν εξετάσεως των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή.
2) Πανταζή Ευαγγελία του Ανδρέα. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ
κατόπιν εξετάσεως των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή.
3) Γαλάνης Αθανάσιος του Θεοδώρου Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 586.95
ευρώ για αποζηµίωση οικοσκευής.
4) Αλεξόπουλος Ανάργυρος του Αναστασίου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των
586.95 ευρώ για αποζηµίωση οικοσκευής.
5) Χαραλαµπίδου ∆έσποινα του Κοσµά. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 1.000
ευρώ για αποζηµίωση οικοσκευής.
6) Αλιβιζάτου ∆ήµητρα του ∆ηµητραγγέλου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των
586.95 ευρώ για αποζηµίωση οικοσκευής.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων
του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά την βροχόπτωση- πληµµύρα
του Ιουνίου και του
Σεπτεµβρίου 2014 ποσού ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτών (7.260,85) ώστε να αποζηµιωθούν οι ανωτέρω αναφερόµενοι ως
περιγράφεται.
Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ: 00.6739.0001«Λοιπές προαιρετικές
πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» του προυπ/σµού οε 2015.
(ΠΑΥ).
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:






Την εισήγηση.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον.
Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την έκτακτη επιχορήγηση ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων
του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά την βροχόπτωση- πληµµύρα
του Ιουνίου και του
Σεπτεµβρίου 2014 και διαθέτει πίστωση ποσού €7.260,85 σε βάρος του ΚΑ:
00.6739.0001«Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε
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τρίτους» του προυπ/σµού οε 2015 ώστε να αποζηµιωθούν οι ανωτέρω αναφερόµενοι
ως περιγράφεται.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
∆ήµαρχος

1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Στάικος Θεόδωρος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού & πολιτισµού.
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