
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2012..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-10-2012 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..354/2012.. 
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..16ης/10/2012.. της ..22ης/2012.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..16η Οκτωβρίου 2012.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:30.. η Οικονοµική Επιτροπή 
συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική Συνεχιζόµενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 31021/12-10-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, 
Αντιδηµάρχου  Οικονοµικών – Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 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 πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών 
Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2012»».  
ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιόρθωση της υπ΄αριθ. 266/2012 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
αµοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή ∆ικαστικού Επιµελητή, 
Παναγιώτη Πούλο». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο3 ανοικτού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) 
παιδικές χαρές του ∆ήµου ∆ιονύσου (Αγ. Στέφανος & ∆ρόσια»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του  ανοικτού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) 
παιδικές χαρές του ∆ήµου ∆ιονύσου (Αγ. Στέφανος & ∆ρόσια»» 
� ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση ∆ωρεάς Ενός (1) Απορριµµατοφόρου Οχήµατος Μικτού Φορτίου 

15 – 16 Τόνων το οποίο θα εξυπηρετεί τη Συλλογή Ανακυκλώσιµων Υλικών από την 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 222,70 € για πληρωµή 
φορολογικού προστίµου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1,και  Νο2,  πρόχειρου διαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ, 
ο.ε. 2010». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ σε 
κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς» 
ΘΕΜΑ 11ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2012, για 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» ,  ποσού 369,00 €».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2012, για 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ», ποσού 198,03 €». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2012, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ»  συνολικού ποσού 799,50 €». 
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ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012, για 
«προµήθεια  ψυγείων»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή του 
2ου τελικού λογαριασµού(2η πιστοποίηση-εξόφληση) της µελέτης: «Mελέτη 2/θ ολοήµερου 
νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση 
φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου»» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου»» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της από 9/10/2012 µελέτης της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για «Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου» 
και των σχετικών όρων διακήρυξης και β) τη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2012» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποζηµίωση της Γ.Γ.Π.Σ. για 
την χορήγηση στοιχείων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.400,00 € για την εισφορά 
υπέρ συνδέσµου Πάρνηθας» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.625,82 για την πληρωµή 
φόρων τόκων τραπεζικών καταθέσεων» 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή υποχρεώσεων από 
φόρους και τέλη των υπό εκκαθάριση Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου ΄Ανοιξης  και 
Κοινότητας Κρυονερίου » 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.                 1. Χιώτης Ηρακλής  
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη     
4. Λίτσας Αθανασιος     
5. Ποτίδης Χρήστος     
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη ψήφιση του 3ου Θέµατος. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..354/2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση ∆ωρεάς Ενός (1) Απορριµµατοφόρου Οχήµατος Μικτού Φορτίου 

15 – 16 Τόνων το οποίο θα εξυπηρετεί τη Συλλογή Ανακυκλώσιµων Υλικών από την 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ».  

                                                

Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. (η) του  Ν 
3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης),  καλείται να αποφασίσει  την αποδοχή της δωρεάς ενός 
απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-16 τόνων, το οποίο θα εξυπηρετεί τη συλλογή 
των ανακυκλώσιµων υλικών του ∆ήµου, από την “ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε”, σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική αλληλογραφία της προαναφερθείσας 
εταιρίας µε το ∆ήµο και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξουν οι από 16.12.2004, 
27.7.2005, 21.12.2005, 27.4.2006 και 25.10.2006 υπάρχουσες Συµβάσεις Συνεργασίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που είχαν συναφθεί, στα πλαίσια του 
Ν.2939/6.08.2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, µεταξύ της ως άνω Εταιρείας 
και της Κοινότητας Άνοιξης, Κοινότητας ∆ιονύσου, ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, Κοινότητας 
Κρυονερίου, Κοινότητας ∆ροσιάς και στις οποίες συµβάσεις υπεισήλθε ο ∆ήµος σύµφωνα µε το 
άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης αρχικής 
εξαετούς διάρκειας αυτών ή της αυτόµατης παράτασης αυτών (των συµβάσεων).  
 
Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, όπως 
προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ιονύσου στην υπογραφή του σχετικού 
συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους πιο πάνω όρους και µε όποιους άλλους όρους 
κρίνεται σκόπιµο για την περαίωση της πιο πάνω εντολής  και τη νοµότυπη σύνταξη του 
σχετικού συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
 
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το ∆ήµο και θα 
καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 25§3, 29§5, 43 Β΄ (α), 45 του ν. 2961/2001 (ως ισχύει µετά και την 
τελευταία τροποποίησή του από το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82§4 και 90 του ν.δ. 118/1973, 
ως αυτό ισχύει. 
  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Το έγγραφο Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 

29501/3.10.12. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Αποδέχεται τη δωρεά ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-16 τόνων, το οποίο 
θα εξυπηρετεί τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών του ∆ήµου, από την “ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.”, σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική 
αλληλογραφία της προαναφερθείσας εταιρίας µε το ∆ήµο και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν 
θα λήξουν οι από 16.12.2004, 27.7.2005, 21.12.2005, 27.4.2006 και 25.10.2006 υπάρχουσες 
Συµβάσεις Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που είχαν 
συναφθεί, στα πλαίσια του Ν.2939/6.08.2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, 
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µεταξύ της ως άνω Εταιρείας και της Κοινότητας Άνοιξης, Κοινότητας ∆ιονύσου, ∆ήµου Αγίου 
Στεφάνου, Κοινότητας Κρυονερίου, Κοινότητας ∆ροσιάς και στις οποίες συµβάσεις υπεισήλθε ο 
∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, πριν από την πάροδο της 
συµφωνηµένης αρχικής εξαετούς διάρκειας αυτών ή της αυτόµατης παράτασης αυτών (των 
συµβάσεων).  
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ήµαρχο ∆ιονύσου, όπως προβεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό του ∆ήµου ∆ιονύσου στην υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε 
διαλυτική αίρεση µε τους πιο πάνω όρους και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για 
την περαίωση της πιο πάνω εντολής και τη νοµότυπη σύνταξη του σχετικού 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
 
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το ∆ήµο και θα 
καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 25§3, 29§5, 43 Β΄ (α), 45 του ν. 2961/2001 (ως ισχύει µετά και την 
τελευταία τροποποίησή του από το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82§4 και 90 του ν.δ. 118/1973, 
ως αυτό ισχύει. 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
1. Ποτίδης Χρήστος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη- Έλλη 
4. Λίτσας Αθανάσιος 
5. Χιώτης Ηρακλής 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
– Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου. 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
3. ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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