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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..413/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/22-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..35811/18-12-2015.. 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 ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Booster» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015  για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του Κεντρικού ∆ηµαρχείου»» 
� ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 

εφηµερίδων δηµοσίευσης προκηρύξεων». 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση Βλάβης 
Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Στεφάνου» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 
ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού σχολείου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€  για την 
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου 
απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – 
Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου».  
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος 
– Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 14Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή 
για την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.2015». 
ΘΕΜΑ 16Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 17Ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 18Ο: «8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 19Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 20Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών 
προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών 
και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 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. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Μπιτάκος Παναγιώτης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
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Ο ∆Σ κ. Στάικος αποχώρησε µετά τη ψήφιση για το κατεπείγον του εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 413/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 

εφηµερίδων δηµοσίευσης προκηρύξεων». 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
 
1) των άρθρων 158 «∆απάνες»   και  209 παρ. 1,  του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι 

προµήθειες των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των 

νοµικών  τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται 

σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 

370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 

(Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄).  

2) του άρθρο 72 του Ν.3852/10 

3) του Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

4) του άρθρου 5, παρ. 1 ,του ΕΚΠΟΤΑ: «Οι δήµοι και οι κοινότητες γνωστοποιούν τις 

προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους, που σχετίζονται µε 

τις συµβάσεις προµηθειών, ως εξής:  

α. στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισµού, ο φορέας που διενεργεί το 

διαγωνισµό, µεριµνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και 

ειδικότερα: 

• Για τη δηµοσίευση, εφ΄ άπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης 

σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε τοπική εφηµερίδα, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

εάν υπάρχει....» 

5) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 68/20.3.2007 Α΄), για διαγωνισµούς που δέχονται προσφορές 

µετά την 1/2/2007 επιπρόσθετα των ανωτέρω δηµοσιεύσεων θα γίνονται και οι 

δηµοσιεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 3584/07.  Η υποχρέωση για τις 

ανωτέρω δηµοσιεύσεις είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δηµοσιεύσεων, η οποία 

προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που συµπίπτουν οι δηµοσιεύσεις 

που θέτει η εκάστοτε νοµοθεσία ανάλογα µε το είδος που αφορά ο διαγωνισµός (δηλ. 
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Προµήθεια, έργο κλπ), τότε η δηµοσίευση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του . 

ν.3584/07. Ειδικότερα απαιτείται η δηµοσίευση σε: 

δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες και σε  

µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα αρκεί η δηµοσίευση σε δύο 

τουλάχιστον εβδοµαδιαίες.  

6) του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/7.9.2009 Α΄) οι δαπάνες δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 

µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 

 

Προτείνεται να εγκριθούν οι παρακάτω δαπάνες δηµοσίευσης  διαγωνισµών : 

Α) 

• η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 88,56€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για 
την πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Α.Ε.Ε.” ΜΕ ΑΦΜ 094360539  εκδότης της  εφηµερίδας “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”. ( αριθµ. 
Πρωτ. 31153/4-11-2015 διακήρυξη  δηµοπρασίας  για την µίσθωση ακινήτου για   
«Μεταστέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου». 322/27-10-2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου για “ µεταστέγαση 
Υπηρεσιών του ∆ήµου “. 

• η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 166,05 συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του ” προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου “ για 
την πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ Η ΑΥΓΗ Α.Ε.” ΜΕ 
ΑΦΜ 094445480 εκδότης της εφηµερίδας “ Η ΑΥΓΗ “. ( αριθµ. Πρωτ. 31153/4-11-
2015 διακήρυξη  δηµοπρασίας  για την µίσθωση ακινήτου για   «Μεταστέγαση 
Υπηρεσιών του ∆ήµου». 322/27-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου για “ µεταστέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου “. 

Β)           
• η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 66,42€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου για την 
πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. “ ΜΕ 
ΑΦΜ 094445480 εκδότης της εφηµερίδας “ Η ΑΥΓΗ”.`` (αριθµ. Πρωτ. 33663/30-
11-2015 δηµοπρασία για “ την µίσθωση ακινήτου “. 373/26-11-2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δηµοπρασία “ για µίσθωση ακινήτου “. 

Γ) 
• η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 40,59€ συµπ/νου 

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για 
την πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας 
“ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ”.(αριθµ. Πρωτ. 13673/25-5-2015 δηµοπρασία για 
«Πλύσιµο και καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων 2015» “. 91/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης διακήρυξης  “ για Πλύσιµο και καθαρισµός 
Μεταφορικών Μέσων 2015». 
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• η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 58,43€ συµπ/νου 

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για 
την πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας 
“ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ”.(αριθµ. Πρωτ. 27995/05-10-2015 επαναληπτική 
δηµοπρασία για «Πλύσιµο και καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων 2015» “. 
252/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης διακήρυξης  “ για 
Πλύσιµο και καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων 2015». 

 

∆) 

• η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  συνολικού ποσού 64,58€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για 
την πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας 
“ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ”.(αριθµ. Πρωτ. 32536/18-11-2015 δηµοπρασία για 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 
1429:2008» “. 360/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης 
διακήρυξης  «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO9001:2015 
ΕΛΟΤ 1429:2008» 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 68/20.3.2007 Α΄) 
� Τις διατάξεις του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/7.9.2009 Α΄) 
� τις διατάξεις  των άρθρων 158 « ∆απάνες » και 209 « Προµήθειες – Υπηρεσίες 

– Μελέτες » του Ν . 3463/06   
� το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 , και  
� Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 ,του ΕΚΠΟΤΑ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τα παρακάτω: 

• τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού €88,56 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για την πληρωµή 
εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.” ΜΕ ΑΦΜ 
094360539  εκδότης της  εφηµερίδας “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”. ( αριθµ. Πρωτ. 31153/4-11-
2015 διακήρυξη  δηµοπρασίας  για την µίσθωση ακινήτου για   «Μεταστέγαση 
Υπηρεσιών του ∆ήµου». 322/27-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου για “ µεταστέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου “. 

• τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού €166,05 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6462 του ” προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου “ για την 
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πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ Η ΑΥΓΗ Α.Ε.” ΜΕ 
ΑΦΜ 094445480 εκδότης της εφηµερίδας “ Η ΑΥΓΗ “. ( αριθµ. Πρωτ. 31153/4-11-
2015 διακήρυξη  δηµοπρασίας  για την µίσθωση ακινήτου για   «Μεταστέγαση 
Υπηρεσιών του ∆ήµου». 322/27-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου για “ µεταστέγαση Υπηρεσιών του ∆ήµου “. 

• τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού €66,42 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου για την πληρωµή 
εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. “ ΜΕ ΑΦΜ 
094445480 εκδότης της εφηµερίδας “ Η ΑΥΓΗ”.`` (αριθµ. Πρωτ. 33663/30-11-2015 
δηµοπρασία για “ την µίσθωση ακινήτου“. 373/26-11-2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δηµοπρασία “ για µίσθωση ακινήτου “. 

• τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού €40,59 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για την πληρωµή 
εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας “ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
”.(αριθµ. Πρωτ. 13673/25-5-2015 δηµοπρασία για «Πλύσιµο και καθαρισµός 
Μεταφορικών Μέσων 2015»“ 91/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
έγκρισης διακήρυξης  “ για Πλύσιµο και καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων 2015». 

• τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού €58,43 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για την πληρωµή 
εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας “ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
”(αριθµ. Πρωτ. 27995/05-10-2015 επαναληπτική δηµοπρασία για «Πλύσιµο και 
καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων 2015»“ 252/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής έγκρισης διακήρυξης “για Πλύσιµο και καθαρισµός Μεταφορικών 
Μέσων 2015». 

• τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού €64,58 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου  για την 
πληρωµή εξόδων δηµοσίευσης διακήρυξης των εκδόσεων “ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΑΦΜ 094527332  εκδότης της  εφηµερίδας 
“ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ”.(αριθµ. Πρωτ. 32536/18-11-2015 δηµοπρασία για 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 
1429:2008»“ 360/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης 
διακήρυξης «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO9001:2015 
ΕΛΟΤ 1429:2008» 

 

 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Καλαφατέλης Ιωάννης   

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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