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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-3-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..71/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..10ης/3/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Κατεπείγουσας 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..10η Μαρτίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..6272/6-3-15.. 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: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 
για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής Προστίµου για 
Τροχαία Παράβαση Αυτοκινήτου του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 56384 µάρκας CASE 
580S, (2) ME 122412 µάρκας KOMATSU, (3) ME 88139 µάρκας JCB, (4) ME 59570 
µάρκας CASE 590, και (5) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, στα Πλαίσια της 
Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 1. 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) του οχήµατος µάρκας IVECO µε αρ. πλαισίου 
ZCFA1VM0402553805, και 2. καταβολή τελών κυκλοφορίας 2015 του ανωτέρω 
οχήµατος.». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Aντικατάστασης Χλωριωτή στη ∆εξαµενή Πόσιµου 
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία Υβριδικού 
Ταχυδροµείου»». 
ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση: Α)Πρακτικού Νο1 (12-01-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού 
προϋπολογισµού 24.747,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,  
Β)∆ιάθεση πίστωσης ποσού 24.747,00€ µε χρέωση του Κ.Α. 25.6633.0001 του 
Προϋπολογισµού µε την ονοµασία «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού»,  
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Γ)Επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου 
Πόσιµου Νερού», προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% µε 
την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 11: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων »». 
ΘΕΜΑ 12: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13: «Έγκριση πρακτικών για τη «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 14: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 
και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 15: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2015 για 
τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 16: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 
εφηµερίδων του  άγονου  διαγωνισµού για τη «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών»». 
ΘΕΜΑ 17: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 18: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, 
που αφορά βεβαιωµένη οφειλή  του ∆ήµου ∆ιονύσου που συµψηφίστηκε από τη ∆ΟΥ 
Κηφισιάς προς µείωση φορολογικού προστίµου». 
ΘΕΜΑ 19: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 20: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, 
που αφορά λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης από τους ΚΑΠ για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (ΚΥΑ 38560/26-9-13)».  
� ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση 
βεβαιωµένης οφειλής και β) έκδοσης  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 

ΘΕΜΑ 22: «Επείγουσα ανάθεση της εργασίας ¨Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε 
αδέσποτα ζώα¨»». 
ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 24: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή για 
την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 25: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικών 
επιµελητών». 
ΘΕΜΑ 26: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 140,22 € για την εξόφληση 
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών δηµοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 35627/10-11-2015 
ανακοίνωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου  
Οικονοµικού Έτους 2015 για την «Υπηρεσία προελέγχου µελέτης για την ανακατασκευή 
7 παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 28: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 21.178,68 €  για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».». 
ΘΕΜΑ 29ο: «1. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.186,96 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου 
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(χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» της ∆.Κ. Αγ. 
Στεφάνου. 
2. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.078,15 € για το έτος 2015 για το 
έργο: «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας ∆εσποινας ΤΟΚΟΥΖΙ∆ΟΥ περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 500€ για ζηµιές απο συνδυαστική πτώση δένδρου & 
κολώνας ∆ΕΗ επι της περιφραξης της ιδ/σιας της». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 597€ για ζηµιές που υπέστη το αυτ/τό του από πτώση 
επι λακούβας στο οδόστρωµα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά την συζήτηση του 18ου θέµατος της Η.∆.. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..71/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση 
βεβαιωµένης οφειλής και β) έκδοσης  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 

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

Με  την  αριθ.  5178/2011   Ταµειακή  βεβαίωση   της   ∆ηµόσιας   Οικονοµικής 
Υπηρεσίας  (∆.Ο.Υ.) Αγ. Στεφάνου µας έγινε γνωστό ότι βεβαιώθηκε σε βάρος του 
∆ήµου µας  (σε χρέωση του Α.Φ.Μ.  που διατηρεί για τις ανάγκες της λειτουργίας του) 
στο ∆ηµόσιο Ταµείο της ∆.Ο.Υ.  Αγ. Στεφάνου συνολικά το ποσό των (43.496,62) ΕΥΡΩ 
 
Από τα στοιχεία που έθεσε υπόψη του Λογιστηρίου  η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου  
προκύπτουν τα εξής: 
Α) Με την αριθ. πρωτ, 36264 Α. Πλ. 1211, 3620/22-8-2011 απόφαση δηµοσιονοµικής 
διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που 
εκδόθηκε (και αφορά) κατά της (πρώην) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΕΠΑ) ως υπόχρεου φορέα του 
ποσού που αποτελεί αντικείµενο δηµοσιονοµικής αναζήτησης – όπως αναφέρεται στην 
απόφαση- αποφασίστηκε η επιβολή δηµοσιονοµικής διόρθωσης του  ποσού των 
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(43.234,51) ΕΥΡΩ. , του οποίου επιδιώκεται η ανάκτηση µε τη βεβαίωση και περαιτέρω 
επιδίωξη είσπραξής του, κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 
Β) Με την υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που εγκρίθηκε µε την αριθ. οικ. 11324/8264/7-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής λύθηκε η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε την υπ΄ αρ. 191/2008 
απόφαση Κοινότητας Κρυονερίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. 08/∆ΤΑ/21381/2008 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής κατά  µετατροπή της (πρώην) 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΕΠΑ) 
και τέθηκε σε εκκαθάριση.  
Γ) Από τον εκκαθαριστή της λυθείσης και τελούσης σε εκκαθάριση ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ. ως 
διαδόχου της ΚΕΠΑ ασκήθηκε νόµιµα κατά της ανωτέρω απόφασης δηµοσιονοµικής 
διόρθωσης το προβλεπόµενο ένδικο µέσο της εφέσεως. 
∆) Στη συνέχεια το µε την άνω απόφαση αναζητούµενο ποσό,  βεβαιώθηκε µε την ως 
άνω πράξη ταµειακής βεβαίωσης της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Αγ. Στεφάνου. 
Ε) Κατά της άνω ταµειακής βεβαίωσης και ατοµικής ειδοποίησης ο ∆ήµος άσκησε 
νοµίµως την ανακοπή και την ακύρωσή τους στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Πράξη: ΓΑΚ 1570/23-1-2012 &  151/2-2-2012).   
 
 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω και επειδή:  
1) ∆εν έχει εκδοθεί η απόφαση του Αρµοδίου ∆ικαστηρίου,  στο οποίο συζητήθηκαν τα 
ένδικα µέσα που άσκησε ο ∆ήµος,  για την πληρωµή ή όχι του βεβαιωµένου ως άνω 
ποσού, σύµφωνα µε την σχετική ενηµέρωση που µας παρείχε η  Νοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
2) Ο ∆ήµος αντιµετωπίζει  προβλήµατα στην έκδοση φορολογικής ενηµερότητας για 
είσπραξη επιχορηγήσεων και άλλες χρήσεις, καθότι  δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το 
Αρµόδιο ∆ικαστήριο.  
3) Το ανωτέρω βεβαιωµένο ποσό µέχρι σήµερα συµψηφίζεται µε οποιοδήποτε έσοδο 
βεβαιώνεται  για λογαριασµό του ∆ήµου στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Κηφισιάς – 
Αγ. Στεφάνου (όπως, επιχορήγηση για εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων ∆ήµου για 
∆ηµοτικές, Περιφερειακές Εκλογές και Εκλογές Εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο Μαΐου 2014, τέλη ύδρευσης, τέλη οικοδοµών κλπ) και το µόνο που ο 
∆ήµος κάνει είναι να τα εγγράφει στα βιβλία και οικονοµικά στοιχεία του, µε τις 
απαιτούµενες εγγραφές λογιστικής τακτοποίησης.  
4) Υπάρχει άµεση ανάγκη για την υποβολή φορολογικής ενηµερότητας για την είσπραξη 
από το ∆ήµο της επιχορήγησης για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». 
 
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. 
4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5. Αποδεικτικό οφειλής στη ∆ΟΥ Κηφισιάς.  
6. Την υπ΄αριθ. 1570/23-1-2012 Πράξη του ∆/κού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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7. Την υπ΄αριθ. 151/2012 αίτηση αναστολής. 
8. Την υπ΄αριθ. 2928/12-7-2012 ειδοποίηση Ληξιπρόθεσµων χρεών. 

και για να αρθούν τα παραπάνω αναφερόµενα προβλήµατα που δηµιουργεί η ως άνω 
βεβαιωµένη οφειλή, ο ∆ήµος προτίθεται να καταβάλλει στη ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου το εναποµείναν βεβαιωµένο  ποσό των 6.516,73€,  
το οποίο αναλύεται σε 4.742,89€ κύρια οφειλή και 1.773,84 € προσαυξήσεις,  του 
αρχικού βεβαιωθέντος ποσού των  43.496,62 €,  προκειµένου να έχει εύκολη 
πρόσβαση ηλεκτρονικά στην έκδοση φορολογικής ενηµερότητας.  
 
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 

1. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ σε 
βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6821.0001 µε την ονοµασία «Φορολογικά 
πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης»,  για την πληρωµή του υπολοίπου  ως άνω 
αναφερόµενου βεβαιωµένου ποσού. 

2. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού,  
στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου   Πανοτόπουλου  Παναγιώτη του 
∆ιονυσίου, κλάδου ΤΕ 17 ∆ιοικητικού Λογιστικού, βαθµού Ε’, συνολικού ποσού 
7.000,00  €,  µε σκοπό την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης. 

3. Την απόδοση λογαριασµού από τον από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής µέχρι την 29/5/2015. 

 
 

 

Π.Α.Υ
. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

271 20/2/2015 00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις χρήσης  7.000,00  €   

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� 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 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 

3463/06. 
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  
� Αποδεικτικό οφειλής στη ∆ΟΥ Κηφισιάς.  
� Την υπ’ αριθ. 1570/23-1-2012 Πράξη του ∆/κού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
� Την υπ’ αριθ. 151/2012 αίτηση αναστολής. 
� Την υπ’ αριθ. 2928/12-7-2012 ειδοποίηση Ληξιπρόθεσµων χρεών 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή του υπολοίπου  ως άνω αναφερόµενου 
βεβαιωµένου ποσού και διαθέτει πίστωση ποσού 7.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του 
ΚΑ των εξόδων 00.6821.0001 µε την ονοµασία «Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις χρήσης» . 

2. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού,  στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου   Πανοτόπουλου  
Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, κλάδου ΤΕ 17 ∆ιοικητικού Λογιστικού, βαθµού Ε’, 
συνολικού ποσού €7.000,00,  µε σκοπό την αντιµετώπιση της παραπάνω 
δαπάνης. 

3. Η απόδοση λογαριασµού από τον από τον υπόλογο του χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής να γίνει µέχρι την 29/5/2015. 

 
 

 
 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. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κονταάκης Κυριάκος 

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