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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..36η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..445/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..36ης/21-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 
39818/16-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2019». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET 

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 68η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Προσφορά στις συνταγογραφούµενες 
αιµατολογικές εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση της 
συµµετοχής 15% του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους εργαζοµένους του ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, από τα “∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ”». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..445/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET 

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθρου 72 Οικονοµική επιτροπή – 
Αρµοδιότητες του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή \ η) αποφασίζει για 
την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών. 
 
Mας εκδηλώθηκε η πρόταση χορηγίας από από το  SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.   των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου:                    
                                                           
                                                   528 ΤΜΧ ΦΡΑΝΤΖΟΛΕΣ ΨΩΜΙ 
          94 ΤΜΧ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 
         234 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
         161 ΤΜΧ ΓΑΛΑ  
           87 ΤΜΧ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 
           57 ΤΜΧ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 
           13 ΤΜΧ ΣΑΛΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
           25 ΤΜΧ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 
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Κατόπιν τούτου προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή η αποδοχή της 
ανωτέρω δωρεάς.   

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται την ανωτέρω δωρεά της εταιρείας SUPER MARKET 
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
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