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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση   10
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 9-10-2012 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης  30/2012 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 9-10-2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα 9 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 403/3-10-

2012  πρόσκληση της  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο
:«Σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου για  

               το Οικ.Ετος 2013 (Προμήθειες υλικών συντήρησης , παροχή υπηρεσιών  

                 κλπ) 

Θέμα 2
ο
:«Καταγραφή επιμέρους αιτημάτων ΔΚΔ για την κατάρτιση ενιαίου  

                  προγράμματος προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2013    

Θέμα 3
ο
:«Πρόταση για εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά) κτιρίου στη ΔΚΔ για τη  

                λειτουργία εντευκτηρίου και πολιτιστικού κέντρου.      

Θέμα 4
ο
:«α) Αίτημα της κ.Τσουχνικά Μαρίας για μεταφορά κολώνας της ΔΕΗ  

                που βρίσκεται επί της οδού Στρατή Καρρά 38 β) Αίτημα της κ.Δερμάτη  

               Αλεξάνδρας για μεταφορά δύο κολώνων της ΔΕΗ που βρίσκονται επί  

               της οδού Μεθώνης 4. 

Θέμα 5
ο
:«Πρόταση για διάθεση προσωπικού φύλαξης Γυμνασίου Λυκείου ΔΚΔ  

Θέμα 6
ο
 :«Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στην αίθουσα του πολιτιστικού  

                του κΛευτέρη Μαϊρόπουλου από 3 μέχρι 14 Νοεμβρίου  2012.  

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε   (5) μέλη του 

συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                        

2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη 

4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ 

5) Αντάπασης Νικόλαος    

         

    Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα 

Πατσάκα  

  

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  
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Η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη πρίν την έναρξη της συζήτησης,  έθεσε υπόψη των συμβούλων αίτημα 

του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας  Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου για παράταση της 

απαγόρευσης της  θήρας στην ευρύτερη περιοχή του Διονυσοβουνίου και ζήτησε να συζητηθεί ως 

κατεπείγον το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία και ομόφωνα 

αποφασίστηκε να συζητηθεί στην αρχή  της συνεδρίασης.      

Αριθμός απόφασης 30/2012 

Θέμα 1
ο   

(Εντός ημερησίας διατάξεως) «Σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικής Κοινότητας 

Διονύσου για το Οικ.Ετος 2013 (Προμήθειες υλικών συντήρησης, παροχή υπηρεσιών κλπ)» 
 

     Για το 1
ο
 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης,  έκανε την εισήγηση η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη  και είπε τα 

εξής: 

           

         Σύμφωνα με  το υπ. αριθμ. 25870/31-8-2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ.Νικ.Πέππα ζητείται να αποσταλούν στοιχεία για τη σύνταξη προϋπολογισμού ΟΕ 2013 .Στα στοιχεία 

δεν περιλαμβάνονται τα έργα του τεχνικού προγράμματος. Επίσης δεν περιλαμβάνονται προμήθειες 

υψηλότερες των 60.000 ευρώ ανά κωδικό  

 Υστερα από συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες όσον αφορά στη διευκρίνιση των απαιτούμενων 

στοιχείων εισηγούμαι τα εξής : 

Α. Προς το τμήμα προγραμματισμού και Πληροφορικής (Κοινοπ. Οικ.Υπηρ.) 

1) Πολυμηχάνημα  με φαξ σε αντικατάσταση του παλαιού που δεν λειτουργεί . 

2) 1 Υπολογιστή  

Β) Προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.(Κοινοπ.Οικ.Υπηρ.)-Προμήθειες  

1) Διακόσια (200) κυπαρίσσια για το κοιμητήριο  

 

2) 150 θάμνους (μυρτιές, κουμαριές, φοίνικες κλπ) και 50 ελιές για κοινόχρηστους χώρους  

 

3) Προμήθειες εξωτερικού συνεργείου  

60 γάντια  

2 χλοοκοπτικά και 10 καρούλια μεσηνέζες   

6 μάσκες  

2 κουτιά χειρουργικές μάσκες  

10 αδιάβροχα  

10 χτένες  

2 φτιάρια  

2 κασμάδες  

2 τσουγκράνες  

100 βίδες ενισχυμένες για κλαδοφάγο  

 

 

 

                                Υπηρεσίες 

 

1)Καθαρισμός από ξερά χόρτα  

 

2)Καθαρισμός  από καμένα δέντρα και ξερά κλαδιά όλων των κοινόχρηστων χώρων και της περιοχής 

μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Λυκείου  

3)Ελεγχος ποιότητας πόσιμου νερού  

4)Χλωρίωση  
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Γ)Προς Οικονομικές Υπηρεσίες --   Προμήθειες  

1) Για εντευκτήριο  

10 τραπέζια ροτόντες   

80 καθίσματα  

5 καναπέδες 3 και 4 θέσεων  

1 τηλεόραση  

Έπιπλα κουζίνας και εξοπλισμός κουζίνας 7.000 ευρώ  

Πλακίδια και υλικό συνθετικό επίστρωσης δαπέδου 5000 ευρώ  

 

2) Γραφική Υλη Δημ.Κοινότητας Διονύσου   

25 κούτες χαρτί Α4  

60 στυλό μπλέ 

5 μολύβια  

10 στυλό κόκκινα  

20 πακέτα συνδετήρες μεσαίους  

10 πακέτα συνδετήρες μικρούς  

15 μπλάνκο  

30 φακέλους χάρτινους με λάστιχο  

30 φακέλους χάρτινους με αυτιά  

30 φακέλους χάρτινους με κορδόνι  

10 σελοτέιπ  

30 κλασέρ  

Μελάνια για εκυπωτές  

 

                          Εργασίες Οικ.Υπηρ. 

 

Προσαρμογή – επισκευή χώρου σε εντευκτήριο ,βάψιμο , επίστρωση δαπέδου , τοποθέτηση πλακιδίων  

κλπ       5.000 ευρώ  

 

Κατόπιν   αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ  κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                                                 
                                                    ΕΓΚΡΙΝΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                                                   

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, μετά από συζήτηση, να αποσταλούν τα παρακάτω 

στοιχεία για τη σύνταξη προϋπολογισμού ΟΕ 2013  

 Α. Προς το τμήμα προγραμματισμού και Πληροφορικής (Κοινοπ. Οικ.Υπηρ.) 

1) Πολυμηχάνημα  με φαξ σε αντικατάσταση του παλαιού που δεν λειτουργεί . 

2) 1 Υπολογιστή  

Β) Προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.(Κοινοπ.Οικ.Υπηρ.)-Προμήθειες  

1) Διακόσια (300) κυπαρίσσια για το κοιμητήριο  

 

2) 150 θάμνους (μυρτιές, κουμαριές, φωτείνιες, λιβούρνες, Αγγελικές κλπ) και 100 ελιές για 

κοινόχρηστους χώρους  

 

3) Προμήθειες εξωτερικού συνεργείου  

60 γάντια  

4 χλοοκοπτικά και 20 καρούλια μεσηνέζες   

6 μάσκες  
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2 κουτιά χειρουργικές μάσκες  

30 αδιάβροχα  

10 χτένες  

5 φτιάρια  

5 κασμάδες  

5 τσουγκράνες  

100 βίδες ενισχυμένες για κλαδοφάγο  

                               Υπηρεσίες 

1)Καθαρισμός από ξερά χόρτα  

2)Καθαρισμός  από καμένα δέντρα και ξερά κλαδιά όλων των κοινόχρηστων χώρων και της περιοχής 

μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Λυκείου  

3)Ελεγχος ποιότητας πόσιμου νερού  

4)Χλωρίωση  

                

Γ)Προς Οικονομικές Υπηρεσίες --   Προμήθειες  

1) Για εντευκτήριο  

10 τραπέζια ροτόντες   

80 καθίσματα  

5 καναπέδες 3 και 4 θέσεων  

1 τηλεόραση  

Έπιπλα κουζίνας και εξοπλισμός κουζίνας 7.000 ευρώ  

Πλακίδια και υλικό συνθετικό επίστρωσης δαπέδου 15000 ευρώ  

 

2) Γραφική Υλη Δημ.Κοινότητας Διονύσου   

25 κούτες χαρτί Α4  

60 στυλό μπλέ 

5 μολύβια  

10 στυλό κόκκινα  

20 πακέτα συνδετήρες μεσαίους  

10 πακέτα συνδετήρες μικρούς  

15 μπλάνκο  

30 φακέλους χάρτινους με λάστιχο  

30 φακέλους χάρτινους με αυτιά  

30 φακέλους χάρτινους με κορδόνι  

10 σελοτέιπ  

30 κλασέρ  

Μελάνια για εκυπωτές  

 

                          Εργασίες Οικ.Υπηρ. 

 

Προσαρμογή – επισκευή χώρου σε εντευκτήριο ,βάψιμο , επίστρωση δαπέδου , τοποθέτηση πλακιδίων  

κλπ       15.000 ευρώ  

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ                   

                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης) 

                                                                                2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη   

                                                                                3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ 

                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος  

\ 
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                                                                         Ακριβές αντίγραφο 

      Διόνυσος 9-10-2012 

      Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

                            

 

 

                                                                Ιωάννα Κακούρη  

 

 

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  

Οικονομικές Υπηρεσίες  

Κοινοποίηση : 

  


