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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-4-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..98/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/4/2015.. της ..4ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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.  ..8237/30-3-15.. 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 µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για 
την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής (Μελέτης), ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και 
Υποσταθµού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα 
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Οστεοθυρίδων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για τη Συµµετοχή Υπαλλήλου σε 
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος 
στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Πλύσιµο & 
Καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου 
Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΑΔΑ: 7ΝΦΔΩ93-1ΑΞ



Σελίδα 2 από 5 
 

ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας 
Μειωτή Πίεσης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας Ανάθεση αντικατάστασης Χλωριωτή στη Γεώτρηση Αγίας Σωτήρας 
και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης των Γεωτρήσεων Ιππικού Οµίλου, Αγίας 
Σωτήρας και Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «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 16ο: «Καθορισµός όρων διακήρυξης για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 902,60 ευρώ για 

εξόφληση δικαστικής δαπάνης και 84,79 ευρώ για  εξόφληση τόκων υπερηµερίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «EΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ FODOR STEFAN». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στον 
κ. ΑΣΤΥΑΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στην 
κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού  (Μπαλαδάκης Γιώργος)». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  
∆ήµου  ο.ε.  2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 50.730,00 €  για το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β ΦΑΣΗ ∆.Κ. ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ »». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 316.999,50 € για το έργο: 
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών 2013»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000€ για έτος 2015  για 
το έργο: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 » 
 Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών 
κτιρίων  ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 »».  
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 35.000,00 € για το έργο: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» ∆.Κ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ.». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
λογισµικού ωροµέτρησης» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αικ. Βαρδαλάχου περι 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές απο πτώση δένδρου». 
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ΘΕΜΑ 33ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κου Σωτηρίου ΠΑΝΤΑΖΗ περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 970€ για ζηµιές απο πτώση δένδρου επι του οχήµατός 
του». 
 
 
 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   

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 98/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 902,60 ευρώ για 

εξόφληση δικαστικής δαπάνης και 84,79 ευρώ για  εξόφληση τόκων υπερηµερίας». 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Σχετικά συνηµµένα :  
1. Οι υπ΄αριθ. 278 και  281/2014 διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

 
Με την υπ΄αριθ 39/2014 Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της εργασίας 

«Ανάθεση στείρωσης και εµβολιασµού αδέσποτων ζώων». Με την υπ΄αριθ. 77/2014 ΑΟΕ 
εγκρίθηκε η από 18/02/2014 Τεχνική Έκθεση της εν λόγω εργασίας και  η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης, ποσού 25.000,00 ευρώ συµπερ/νου Φ.Π.Α.,  στον ΚΑ 15.6142.001. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι δύο 
συµµετέχοντες πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».   

Ο Κτενάς Χρήστος  κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τις υπ΄αριθ. 11547/3-4-
2014 και 11683/4-4-2014 ενστάσεις κατά του διαδικαστικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
η επιτροπή προχώρησε στην από 9.4.2014 Γνωµοδότηση. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την  
υπ΄αριθ. 153/2014 απόφαση δεν ενέκρινε την από 9.4.2014 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και κατακύρωσε το διαγωνισµό στον Κτενά Χρήστο. Στη συνέχεια έγινε 
υπ΄αριθ. 14565/6-5-2014 Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και του κτηνίατρου Χρήστο Κτενά. 
Η Εταιρεία  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» προχώρησε σε προσφυγή κατά της υπ 
αριθ. 153/2014 ΑΟΕ  στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

Ο Νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου µε το υπ΄αριθ. 16660/5-6-2014 έγγραφο υπέβαλε 
τις απόψεις του σχετικά µε την από 9.5.2014 προσφυγή και µεταξύ άλλων ανέφερε ότι η 
Ο.Ε. από τα στοιχεία του φακέλου και από τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 
συνεδρίασης  που αφορά την 153/2014 ΑΟΕ προκύπτει η πλήρης αιτιολόγηση της µη 
αποδοχής της γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης  και ότι η προσφυγή της εν λόγω 
εταιρείας  είναι απορριπτέα ως αβάσιµη. 
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Στη συνέχεια ο Κτενάς Χρήστος κατέθεσε στο λογιστήριο του ∆ήµου τα   υπ΄αριθ. 
Β2/20-6-2014, ποσού 6.272,63€,  Β3/16-9-2014, ποσού 5.678,25€,  Β4/30-9-2014, ποσού 
3.750,47€ και   Α8/29-10-2014, ποσού 8.682,92€ τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.         

Η αποκεντρωµένη µε το υπ΄αριθ. 32294/24919/3.7.2014 έγγραφο ελέγχου 
νοµιµότητας ακύρωσε την αριθ. 153/14 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο ∆ήµος µε το υπ΄αριθ. 
23118/22-7-2014 έγγραφο ζήτησε να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται µέσα σε αυτό. Με την αρ. 151/15.10.2014 απόφαση κατ΄ άρθρο 153 του 
Ν.3463/2006 η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση   δεν έκανε δεκτό το ανωτέρω αίτηµα.  

Το λογιστήριο του ∆ήµου προχώρησε στην ενταλµατοποίηση του υπ΄αριθ. 
Β2/20.6.2014 τιµολογίου ποσού 6.272,63 ευρώ και έκδωσε το 198/2014 Χ.Ε., το οποίο δεν 
θεωρήθηκε από τον επίτροπο. 

Ο Κτηνίατρος Κτενάς Χρήστος έκανε αίτηση στο  Ειρηνοδικείο Μαραθώνα και 
εκδόθηκαν  οι υπ΄αριθ. 278/2014 και 281/2014 ∆ιαταγές πληρωµής για την εξόφληση  των 
ανωτέρω τιµολογίων  καθώς και της δικαστικής δαπάνης και των τόκων υπερηµερίας. 

Με την υπ΄αριθ. 457/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η µη 
άσκηση ένδικων µέσων κατά των µε αρ. 278 & 281/14 ∆ιαταγών πληρωµής του Ε.Μ. για 
τους νόµιµους , βάσιµους και ορθούς λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στην µε αρ. πρωτ. 
40795/2014 γνωµοδότηση της Νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου.  

Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς σε εκτέλεση των υπ΄αριθ. 278/2014 και 281/2014 
∆ιαταγών πληρωµής προχώρησε στην ανάληψη µετρητών, ποσού 3.000,00€  και στην 
έκδοση τραπεζικής επιταγής, ποσού 22.371,66 € και (συνολικό ποσό 25.371,66€) µε 
δικαιούχο τον Κτενά Χρήστο, που αφορά την εξόφληση του κεφαλαίου, τα δικαστικά έξοδα 
και τους τόκους υπερηµερίας των εν λόγω τιµολογίων.  

 Το ποσό 24.384,27 του επιδικασθέντος  κεφαλαίου αφορά τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών που είναι στα ΠΟΕ,  στον ΚΑ 80.8112 και έχουν εγκριθεί µε την υπ΄αριθ. 
69/2015 ΑΟΕ ( ΠΑΥ 349/2015).  
  
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
«Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται :«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», 

2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
5. Τις  υπ΄αριθ. 278 και  281/2014 διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 

δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης που αφορά  ποσό 84,79 € για τόκους υπερηµερίας και 
902,60 € για δικαστικά έξοδα : 
 

1. Στον ΚΑ 00.6823, µε την ονοµασία «Τόκοι Υπερηµερίας» ποσού  84,79 €                       
(ΠΑΥ 397/23-3-2015). 
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2. Στον ΚΑ 00.6492 µε την  ονοµασία « ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων »  ποσού   902,60 ευρώ          (ΠΑΥ 398/23-
3-2015) 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
� Τις  υπ΄αριθ. 278 και  281/2014 διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη που αφορά ποσό €84,79 για τόκους υπερηµερίας και €902,60 για 

δικαστικά έξοδα και διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 00.6823, µε την ονοµασία «Τόκοι 
Υπερηµερίας» ποσού  84,79 € και σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την  ονοµασία «∆ικαστικά 
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» ποσού   
902,60 ευρώ. 
 
 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 

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