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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..347/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της ..25ης/28-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Σήµερα την .28η Νοεµβρίου 2017.., 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. 
.38871/24-11-2017.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: « Εκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
πληρωµή τελών διέλευσης απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «  Εγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την 
µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση,βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
� 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 

την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων 
∆Ε∆∆ΗΕ (πχ τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών,  ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου ∆ιονύσου –έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο 
∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο1 (37362/14-11-2017) Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
17REQ001562416». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
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∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ»  
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017»  
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξη (6) µέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  Kαλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  Κοντάκης Κυριάκος  
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   Κριεµάδης Στέφανος 
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 3ου θέµατος «Ε.Η.∆ 
«Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων ∆Ε∆∆ΗΕ (πχ τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,  ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου –έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης» λέγοντας ότι 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 
απαιτείται η  λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
� Την εισήγηση του δηµάρχου 

 
� Oµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος «Έκδοση Χρηµατικού 

Εντάλµατος Προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική 
συµµετοχή) για εκτέλεση έργων ∆Ε∆∆ΗΕ (πχ τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,  ηλεκτροδότηση 
πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου –έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης».. 

Αριθµός Απόφασης:  ..347/2017.. 
  
�  «3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: ««Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 

για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων 
∆Ε∆∆ΗΕ (πχ τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση 
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ισχύος παροχών,  ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου ∆ιονύσου –έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».. 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος 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:  

 
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  Βαφειάδου 
Ειρήνη του Γεωργίου   κλάδου ∆Ε1, ποσού 27.000,00€  µε σκοπό 
την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε  
26.060,08€ 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.  
 

Π.Α.Υ
. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

  20.6211.00
04 

∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων 
παροχών και επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 27.000,00 

 
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: 

α/α Αρ. ∆Ε∆∆ΗΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

1  8825/2017 ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ ΣΤΥΛ . & Φ/Σ ∆ΕΗ 3506,47

2 5626/17-5-17 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΜΕΤ.ΚΟΛΩΝΑΣ ∆ΕΗ 4602,88

3 7580/29-6-17 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΠΑΡΟ∆Ο ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 358,61

4 7962/6-7-2017 ΠΑΡΟ∆Ο Ο∆ΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 3506,47

5 9375/21-8-17 ΒΙΤΣΙΟΥ  & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ ΣΤΗΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 4735,06

6 9376/21-8-17 ΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΗΛΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 9350,59

Σύνολο : 26060,08

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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� Την εισήγηση 
� 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 72, του Ν. 3852/2010. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου  Βαφειάδου 
Ειρήνης του Γεωργίου   κλάδου ∆Ε1, ποσού 27.000,00€  µε σκοπό 
την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε  
26.060,08€ και όποιας άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης 
προκύψει από έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του 
υπολόγου. 

2. Την έγκριση και διάθεση της σχετικής δαπάνης από τους παρακάτω 
Κ.Α:  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6211.0004 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων 
παροχών και επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 27.000,00 

 
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου.  
- ∆/νση Περιβάλλοντος 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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