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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..50/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4ης/20-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 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. 
.5634/16-2-2018.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ  ή ΜΗ  
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) 
και  διάθεση των αντίστοιχων    πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)».  
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 79.963,88 €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV):. 
90611000-3 - Α∆ΑΜ: 17REQ002203511  και  2)Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια 
οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων»».  
ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση αποδεσµεύων πιστώσεων µετά την ολοκλήρωση των 
διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ  µετά από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ και την 22/2018 Α∆Σ».  
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ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το αυτ/τό της  από 
πτώση πεύκου πάνω σε αυτό».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής Παραβόλων για 
την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων 
και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80 για την 
“ετήσια συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας”». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 
2018, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

προϋπολογισµού ο.ε. 2018, για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
Αριθµός Απόφασης:  ..50/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

προϋπολογισµού ο.ε. 2018, για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012 στις 
υποχρεωτικές δαπάνες προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από 
συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών 
και µελετών. 
 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά 
προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται µε την παρ. 1 
του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), 
όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόµου 
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3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του Νόµου 3943/2011 και την παρ. 6 
του άρθρου 2 του Νόµου 4038/2012. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νοµοθεσία προβλέπεται η κατά 
προτεραιότητα  εγγραφή στον προϋπολογισµό των συνεχιζόµενων δαπανών, 
δηλαδή εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν 
όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο 
αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του 
διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε.   Με την 
έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ισόποση πίστωση µε το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο µέρος των αναλήψεων 
που ανατρέπονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις: 
 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε 
την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς 
επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, 
 
β) Των άρθρων 208 «Τεχνικό Πρόγραµµα» και 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες 
- Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα 
 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες" και στις υποενότητες της 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση των παρακάτω  συνεχιζόµενων δαπανών και τη διάθεση των 
αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 
προκειµένου να εκτελεστούν συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του  ∆ήµου:  
 

1. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
45.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7326.0013 µε την 
ονοµασία «Ανακατασκευή – συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του 
∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση της 
ανωτέρω µελέτης.  
(ΠΑΥ            /2018) 
2. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
6.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0045 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» του προϋπολογισµού 2018 
του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
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3. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
600.000€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0047 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισµούς του ∆ήµου ∆ιονύσου – 
Κρυονέρι, Σταµάτα, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Αγ. Στέφανος» του 
προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών 
σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
4. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
17.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0062 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της 
Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταµάτας» του προϋπολογισµού 2018 του 
∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του 
ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
5. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
200.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0063 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς έτους 2017» του 
προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών 
σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
6. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
80.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.0049 µε την 
ονοµασία «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) 
∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017» του προϋπολογισµού 2018 του 
∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του 
ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
7. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
8.670.567,70€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 63.7341.0002 µε 
την ονοµασία «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις δ.κ. 
Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
8. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
80.000€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.0014 µε την 
ονοµασία «Επισκευή και συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου σχολικού 
έτους 2016 - 2017» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
(ΠΑΥ            /2018) 
9. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
29.850,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0023 µε την 
ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη προσθήκη 
7 αιθουσών στο 2ο ∆Σ ∆ιονύσου επί των οδών Μ. Κυδωνιών & Λ. 
∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
δαπανών σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης.  
(ΠΑΥ            /2018) 
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10. Για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
28.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0024 µε την 
ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη 12θέσιου 
Λυκείου στο ΟΤ174 στην Π. Αιολίδα της δ.κ. ∆ιονύσου» του 
προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών 
σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης. 
(ΠΑΥ            /2018) 

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 208 «Τεχνικό Πρόγραµµα» και 209 

«Προµήθειες – Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα 
� To Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες" και στις υποενότητες της 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
   

Εγκρίνει τις παρακάτω συνεχιζόµενες δαπάνες και διαθέτει τις 
αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 
προκειµένου να εκτελεστούν συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του  ∆ήµου:  
 

1. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
45.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7326.0013 µε την 
ονοµασία «Ανακατασκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
∆ήµου ∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την 
εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση της ανωτέρω µελέτης.  
2. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0045 µε την ονοµασία 
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
3. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 600.000€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0047 µε την ονοµασία 
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε οικισµούς του ∆ήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι, Σταµάτα, 
Ροδόπολη, ∆ιόνυσος, Αγ. Στέφανος» του προϋπολογισµού 2018 του 
∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου.  
4. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
17.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0062 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. 
Ιωάννου στη δ.κ. Σταµάτας» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω 
έργου.  
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5. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
200.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0063 µε την 
ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς έτους 2017» του 
προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών 
σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
6. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
80.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.0049 µε την 
ονοµασία «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου 
∆ιονύσου για το έτος 2017» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για 
την εξόφληση δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω 
έργου.  
7. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
8.670.567,70€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 63.7341.0002 µε 
την ονοµασία «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις δ.κ. Αγ. 
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
δαπανών σχετικών µε την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
8. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 80.000€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.0014 µε την ονοµασία 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου σχολικού έτους 
2016 - 2017» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
δαπανών σχετικών µε την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
9. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
29.850,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0023 µε την 
ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη προσθήκη 7 
αιθουσών στο 2ο ∆Σ ∆ιονύσου επί των οδών Μ. Κυδωνιών & Λ. 
∆ιονύσου» του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση 
δαπανών σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης.  
10. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
28.500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0024 µε την 
ονοµασία «Εκπόνηση οριστικής µελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχ/κα) & τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη 12θέσιου 
Λυκείου στο ΟΤ174 στην Π. Αιολίδα της δ.κ. ∆ιονύσου» του 
προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου, για την εξόφληση δαπανών 
σχετικών µε την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης. 

   
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

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