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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-2-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..41/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..17ης/2/2015.. της ..2ης/2015.. ∆ηµόσιας Κατεπείγουσας 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Φεβρουαρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..4103/13-2-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 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: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου 
Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Τριών (3) Πριονιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Χιονόπτωσης της Περιόδου 31.12.2014 – 8.1.2015 
στο ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 31.12.2014 – 8.1.2015 στο ∆ήµου 
∆ιονύσου». Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 88139 µάρκας JCB, (2) 
ME 59570 µάρκας CASE 590, και (3) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, στα Πλαίσια 
της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2015 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 6ο : «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 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής 
Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων  ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 2015 
στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ».». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 265/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 10ο : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
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ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 13ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συµµετοχή υπαλλήλων σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2015, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στην κα ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ η οποία υπέστη ζηµιά στο   αυτ/το της». 
ΘΕΜΑ 17ο : «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει άρθρου 51 
του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 του Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α')». Αρ. Πρωτ.: 2026/23-1-
2015 
ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή εργαζοµένων  
της Ταµειακής Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικό σεµινάριο στις 25/2/2015» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ∆εκέµβριο 2014». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια 
Υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου (εκτύπωση και εµφακέλωση για αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης) και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 2.562,87€  για το έργο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 
∆.Κ.∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: α. 494.182,42€ 
στον Κ.Α. 25.7341.0004 και β. 425.392,70€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ». 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 61.999,10 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 214.398,15 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.680,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Αρχιτεκτονικά,Eιδικά 
Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης  για την Μελέτη 
12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 46.382,14 €  για το έργο: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2013»». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 17.161,96 για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ» ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6489.399,00 € 
στον Κ.Α. 25.7341.0003 για την πληρωµή των επιλέξιµων δαπανών (Υποέργα 2,3 και 5) 
και 600.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη επιλέξιµων δαπανών 
(Τµήµα Β του Υποέργου 2) της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις 
∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας 
∆ήµου ∆ιονύσου»   
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Β.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισµού του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 
∆.Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επί αιτήµατος δηµότη κ. Γ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιές από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία ποσού <206,84>€ που υπέστη το αυτοκίνητό της 
(θραύση τζαµιού) από εκσφενδονισµό πέτρας». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης(αναπληρωµατικό µέλος στην θέση της κας Αυγέρη-
Βουκλαρή) προσήθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..41/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: α. 494.182,42€ 
στον Κ.Α. 25.7341.0004 και β. 425.392,70€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ». 

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

Σχετικά: 
 (1)  Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών. 

 (2) Η υπ΄ αριθµ. 170/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. 
∆ιονύσου. 

 (3)  Η υπ’αριθµ. 31416/17-10-2012 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 της 
πράξης του  θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 

 (4)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 17940/4-6-2013 σύµβαση του Υποέργου 1 της πράξης του 
θέµατος ποσού 36.401,14 € µε το Φ.Π.Α. 

 (5)  Η υπ’ αριθµ. 215/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2015 

 (6)  Η υπ’ αριθµ. 241/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 
2015 
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Έχοντας υπ’όψιν:    

1. Τη µελέτη του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
Άνοιξης»  προϋπολογισµού 5.500.000,00€, µε Φ.Π.Α.(23%)  

2. Την υπ’ αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. 
«Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» αποτελούµενη από 4 Υποέργα. 

3. Tην υπ΄ αριθµ. 106/2009 απόφαση του ∆.Σ. Άνοιξης µε την οποία εγκρίθηκε και 
παραλήφθηκε η µελέτη: «Επικαιροποίηση µελέτης µε τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων 
λυµάτων ∆ήµου Άνοιξης µήκους περίπου 13 χλµ.». 

4. Την υπ΄ αριθµ. 49/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε και 
παραλήφθηκε η µελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων της ∆.Κ. Άνοιξης». 

5. Την µε αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 Προέγκριση ∆ηµοπράτησης του Υποέργου 2: 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» του Ειδικού 
Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

6. Την µε αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 
την οποία εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το 
Υποέργο 2 «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», 
ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι υποέργου και καταρτίσθηκαν οι 
όροι της διακήρυξης. 

7. Το από 22/05/2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων Άνοιξης». 

8. Την µε αρ. 209/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του Υποέργου 2. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31416/17-10-2012 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 
ύψους 2.206.095,57 € πλέον Φ.Π.Α. 507.401,98 € ήτοι συνολικής δαπάνης 
2.713.497,55 €, µε συµβατική προθεσµία περαίωσης την 17-10-2014. 

10. Την παράταση προθεσµίας  περαίωσης του έργου, που έχει διάρκεια 4 µηνών από 
την λήξη της συµβατικής προθεσµίας, ήτοι µέχρι 15-2-2015. 

11. Το γεγονός ότι οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 
δεν αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη για χρηµατοδότηση από τα Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα και είναι ανταποδοτικές. 

12. Την απόφαση 89/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας για τη µελέτη του Υποέργου 
1. 

13. την αριθµ. 435/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού του Υποέργου 1. 

14. Την υπ'αριθµ. 103598/10-4-2013 ∆ιατύπωση γνώµης για το σχέδιο σύµβασης του 
Υποέργου 1, µε την οποία ποσοστό 5% της σύµβασης της µελέτης, ήτοι ποσό 
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1.820,06€, δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη και θα πρέπει να εξασφαλισθεί από 
Εθνικούς Πόρους.  

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17940/4-6-2013 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 1 ύψους 
29.594,42 € πλέον Φ.Π.Α. 6.806,72 € ήτοι συνολικής δαπάνης 36.401,14 €. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική 
πίστωση ύψους: 

α. 494.182,42€ στον Κ.Α. 25.7341.0004 για την πληρωµή των επιλέξιµων 
δαπανών των Υποέργων 1 και 2 της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Οικονοµικού Έτους 2015. 

β. 425.392,70€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 για την πληρωµή των µη επιλέξιµων 
δαπανών των Υποέργων 1 και 2  της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Οικονοµικού Έτους 2015. 

                                             
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών. 
� Η υπ’ αριθ. 170/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου. 
� Την υπ’ αριθ. 31416/17-10-2012 σύµβαση κατασκευής του Υποέργου 2 της 
πράξης του  θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17940/4-6-2013 σύµβαση του Υποέργου 1 της πράξης του 
θέµατος ποσού 36.401,14 € µε το Φ.Π.Α. 
� Την υπ’ αριθ. 215/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2015 
� Την υπ’ αριθ. 241/2014 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 

2015 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α. Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των επιλέξιµων δαπανών των Υποέργων 1 
και 2 της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΝΟΙΞΗΣ»και διαθέτει πίστωση ύψους €494.182,42 σε βάρος του Κ.Α. 25.7341.0004 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2015. 

β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των µη επιλέξιµων δαπανών των 
Υποέργων 1 και 2  της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» και διαθέτει πίστωση ύψους €425.392,70 σε βάρος του Κ.Α. 
25.7312.0049 στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2015. 
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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 

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

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