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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 18ης-4-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..85/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..6η/18-4-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .18η Απριλίου 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. ..10681/13-4-2017.. 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 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδέσµευση πίστωσης ποσού 165,00 ΕΥΡΩ και νέα έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ εξόδων 00.8242.0001 µε την  ονοµασία «ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή της 

υποχρεωτικής δαπάνης ∆ΕΗ του µισθωµένου κτιρίου επί της οδού Ναυαρίνου 
3 στην Άνοιξη, για τη λειτουργία επιµορφωτικών προγραµµάτων στην περιοχή 
της  Άνοιξης». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  πρακτικών  Νο1 , Νο 2 και Νο3 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   
για την Προµήθεια παροχής υπηρεσιών εργασίας οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής 
απόφασης» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Ανάκληση και Αποδέσµευση Ποσών της 54/2017 ΑΟΕ». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
 
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Στάικος Θεόδωρος    4. Κριεµάδης Στέφανος 
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5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της Η.∆ «Εκλογή 
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής» ανέφερε: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην 
πρώτη συνεδρίαση  µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους µε 
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 
∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 
Τα µέλη της Ο.Ε από την µειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση  και για τον 
λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Σώµατος για την επόµενη συνεδρίαση. 
 
 Το 6ο θέµα της Η.Μ. απεσύρθη. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..85/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή της 

υποχρεωτικής δαπάνης ∆ΕΗ του µισθωµένου κτιρίου επί της οδού Ναυαρίνου 
3 στην Άνοιξη, για τη λειτουργία επιµορφωτικών προγραµµάτων στην περιοχή 
της  Άνοιξης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την υπ΄  αριθ. 149/2015 (Α∆Α: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περί «Κατάργησης Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» µε την οποία 
αποφασίστηκαν τα  εξής: 
α) Η κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία: 
«Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η 
απ’ ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το ∆ήµο όπως ρητά 
αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθµ Α∆Σ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 
694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση ∆.Σ. ∆ιονύσου αριθµ. 113/2012 
ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 
β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στο όνοµα του εν λόγω 
Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, καθώς και τα προγράµµατα 
συγχρηµατοδοτούµενα ή Εθνικά ή µε ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νοµικό 
Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο 
∆ήµος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συµβάσεις και εκκρεµείς 
δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσµεύουν το Νοµικό Πρόσωπο, καθώς, από 
την κατάργηση και έπειτα, ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και 
διάδοχος φορέας. 
γ) Οι υπηρεσίες του καταργουµένου Ν.Π.∆.∆., θα παρέχονται από το ∆ήµο, από την 
ηµεροµηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης 
στο ΦΕΚ. 
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2) Την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µε την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 
 
3) Την αριθ. 44/2017 (Α∆Α: Ω4Ξ0Ω93-ΖΝΜ) περί «Έγκρισης αναγκαιότητας 
συνέχισης µίσθωσης του επί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου για τη λειτουργία 
επιµορφωτικών προγραµµάτων στην περιοχή της Άνοιξης» µε την οποία εγκρίθηκε η 
συνέχιση της µίσθωσης, του επί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου ιδιοκτησίας 
Ευαγγελίας Βούλγαρη του Γεωργίου, για τη λειτουργία επιµορφωτικών 
προγραµµάτων στην περιοχή της Άνοιξης, από τον ∆ήµο  ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 
υπ΄ αριθ. 90/9-6-2016 απόφαση του ∆Σ του πρώην ΝΠ∆∆ ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ, έως της 
30ης Ιουνίου 2018. 
 
4) Την αριθ. 132/2016 (Α∆Α: ΩΡΚ6ΟΛ5Φ-441) απόφαση του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», µε 
την οποία είχε εγκριθεί  η δαπάνη για την πληρωµή της υποχρεωτικής δαπάνης της 
∆ΕΗ και είχε διατεθεί πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ, σε βάρος του κωδικού 
αριθµού των εξόδων 15.6273 του προϋπολογισµού του ο.ε. 2016. 
 
5) Το αριθ. πρωτ. 882/14-12-2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 4404/15-2-2017) έγγραφο του 
καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» περί «Ενηµέρωσης για οφειλές προς ΟΤΕ & ∆ΕΗ». 
 
6) Την αριθ. 31/2017 (Α∆Α: ΩΟ5ΦΩ93-8ΜΧ ) απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου 
«1η αναµόρφωση – υποχρεωτική προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017», µε οποία 
εγγράφηκαν οι αναγκαίες  πιστώσεις για την πληρωµή από το ∆ήµο, ως καθολικού 
διαδόχου και υπόχρεου, των υποχρεώσεων του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 
7) Τις διατάξεις του της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 
«Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  σύµφωνα µε 
τις οποίες στις υποχρεωτικές δαπάνες είναι: «…….δ) ….., η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας….». 
 
8) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης»», σύµφωνα µε  τις οποίες  η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
 
9) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή 
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνων» του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-2016), σύµφωνα µε τις 
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οποίες «1. ∆απάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, …..καθώς και δαπάνες πάγιου 
χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, µισθωµάτων, 
κοινοχρήστων κλπ) αναλαµβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραµµένων 
πιστώσεων µε αποφάσεις που εκδίδονται αµέσως µετά την έναρξη του οικονοµικού 
έτους».  
 
10) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 228/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την  αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30-1-2017  απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στον 
οποίο προβλέφθηκε  σχετική πίστωση.   
 
11) Την ανάγκη για την πληρωµή της υποχρεωτικής δαπάνης της ∆ΕΗ για το 
µισθωµένο κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, για τη λειτουργία των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων στην περιοχή της Άνοιξης. 
 
Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την έγκριση της υποχρεωτικής δαπάνης της ∆ΕΗ του ως άνω µισθωµένου κτιρίου 
και η διάθεση πίστωσης ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 
15.6273.0002 µε την ονοµασία «Φωτισµός & κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για 
τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ∆ΕΗ  του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 
� Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς 

ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνων» του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
� Τις υπ’ αριθ. 149/2015, 44/2017 και 31/2017 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 
� Την αριθ. 132/2016 απόφαση του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
� Το αριθ. πρωτ. 882/14-12-2016 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 4404/15-2-2017) έγγραφο 

του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποχρεωτική δαπάνη της ∆ΕΗ του ως άνω µισθωµένου κτιρίου 
και διαθέτει πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 
15.6273.0002 µε την ονοµασία «Φωτισµός & κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 
για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ∆ΕΗ του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ»» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017. 
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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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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