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                              ΠΡΟΣ: Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού                         

Συµβουλίου   

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

Θ Ε Μ Α:  «Λήψη απόφασης για την σίτιση των µελών των 

εφορευτικών επιτροπών κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης 

Ιανουαρίου 2015. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 περί «∆απανών» του Νόµου 
3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στους οικείους Κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου µπορεί 
να διατεθούν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή 
δαπανών, που αφορούν:  
α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, 
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που 
οργανώνει ο ∆ήµος, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων 
ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 93, 158 και 209 του Ν. 3463/2066(∆ΚΚ).  
3. το π.δ. 173/31.12.2014 (ΦΕΚ 277 Α') µε το οποίο προκηρύχθηκαν οι 

βουλευτικές εκλογές. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 53, 54, 55, 69 και 132 του Π∆ 

26/2012  
5. Το Π.∆. 173/2014 περί «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογών 

Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής». 



6. Την αριθ. πρωτ. οικ.6046/9-1-15 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων 

 
προτείνεται η λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για: 
 
α) την έγκριση της αναγκαιότητας προµήθειας ειδών για τη σίτιση των µελών 
των εφορευτικών επιτροπών (1 Αντιπρόσωπος ∆ικαστικής Αρχής ως  
Πρόεδρος + 4 µέλη εφορευτική επιτροπή + 1 γραµµατέας) των 45 εκλογικών 
τµηµάτων του ∆ήµου µας για µία Κυριακή (25 Ιανουαρίου) καθώς και τον 
τρόπο εκτέλεσης αυτής µε απευθείας ανάθεση. 
β) την έγκριση της δαπάνης για την σίτιση των µελών των Εφορευτικών 
επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων του ∆ήµου µας κατά την ηµέρα 
διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 σε όλες τις 
∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
γ) την διάθεση πίστωσης €5.000,00 (πέντε χιλιάδων) σε βάρος του ΚΑ 
10.6474.0002 του σκέλους των εξόδων του υπό έγκριση προυπ/σµού ο.ε. 
2015 µε την ονοµασία «Έξοδα για τη σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά 
τη διενέργεια των εκλογών»  στον οποίο υπάρχει πρόβλεψη. 
δ) την έγκριση των παρακάτω προδιαγραφών: 
 
∆εκατιανό 

1 Καφές/τσάι και νερό 500ml.  

Μεσηµεριανό 

1 µερίδα µπιφτέκι µόσχου ή µερίδα χοιρινό ή κοτόπουλο σουβλάκι 

συνοδευόµενο από γαρνιτούρα(πατάτες) και σαλάτα. 

1 αναψυκτικό 330ml. 

Απογευµατινό 

1 καφές/τσάι και νερό 500ml. 

Βραδινό 

1 πίτσα ανά δύο (µαργαρίτα των οκτώ κοµµατιών) ή πεϊνιρλί (βασικά 

υλικά: ζαµπόν-τυρί). 

1 αναψυκτικό 330ml. 

 

Η διανοµή των ανωτέρω ειδών θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου στα 

εκλογικά τµήµατα ανά ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου µας. 

 

                              Η Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης  

     & Ανθρ. ∆υναµικού 

 

 

 

                              Ρηγοπούλου Βασιλική 


