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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..66/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών 
Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και 
Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  
2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων 
- Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 

 ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε 
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική 
συμμετοχή για επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 

ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος  
3. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 66/2020 
 

 ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε 
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική 
συμμετοχή για επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη: 
              
1. Ο ΔΕΔΔΗΕ απέστειλε το υπ’ αρ. 19099/6-7-2016 έγγραφο προκειμένου ο Δήμος 
Διονύσου να καταβάλει το ποσό των 888,58€, για την αποκατάσταση ζημιάς στο δίκτυό 
του, που έγινε στις 3-2-2014 όταν φορτηγό με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 7287 έκοψε και έριξε στο 
έδαφος καλώδιο και μία παροχή επί της οδού Πελοποννήσου στη Σταμάτα. 
Με το υπ’ αριθ.19099/10-8-2016 έγγραφο της Δ.Περιβάλλοντος προς τη Δ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποδέχθηκε την εν λόγω υπαιτιότητα και ζήτησε 
την αποζημίωση του ΔΕΔΔΗΕ. 
Με το υπ’ αρ. 26135/23-9-2016 έγγραφο η Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών απάντησε ότι δεν 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 για 
την αντιμετώπιση της δαπάνης. Η Δ. Περιβάλλοντος αιτήθηκε αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού με το υπ’ αρ. 26135/7-10-2016 έγγραφο. 
Στις 9-8-2017 παρελήφθη αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ (ΑΠ 23687/9-8-2017) για την εν λόγω 
ζημιά και κλήση για δικάσιμο στις 9-4-2020 (ΑΠ 34205/6-9-2019).  
Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στα 920,56 
ευρώ. 
2. Με το υπ’ αριθ.41694/3-12-2018 αίτημα ζητήθηκε η επαύξηση ισχύος της παροχής στο 
Δημοτικό Κατάστημα της Ροδόπολης από 1Χ40Α σε 3Χ40Α, λόγω της τοποθέτησης 
σειρήνας πολιτικής προστασίας στο Κοινοτικό Κατάστημα. 
Ο Δήμος αιτήθηκε την επαύξηση ισχύος στον ΔΕΔΔΗΕ με το υπ’ αριθ.46497/11-12-2019 
έγγραφο και η αναλογούσα συμμετοχή του Δήμου για το έργο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
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40/2-1-2020 (ΑΠ Δήμου 814/13-1-2020) ανέρχεται στα 548,71ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.Δ. 17-
5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόμου 
3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'). 

4. Το υπ’ αριθ.2908/31-1-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 
Παρακαλούμε  να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για: 
 
1. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο 

όνομα τ.. υπαλλήλου του Δήμου ………..κλάδου ποσού 1.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπάνω 
δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε 1469,27€ και όποιας άλλης σχετικής, 
παραπλήσιας δαπάνης προκύψει μέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

 
2. Την απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού, από τον υπόλογο του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής, εντός τριμήνου.   
 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.Δ. 17-

5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/06. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Α'). 
 Το υπ’ αρ. 26135/23-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 Τα υπ’ αριθ. 19099/10-8-2016  και υπ’ αριθ. 2908/31-1-2020 έγγραφα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος. 
 Τα υπ’ αριθ.41694/3-12-2018 και υπ’ αριθ.46497/11-12-2019 αιτήματα του Δήμου. 
 Τα υπ’ αρ. 19099/6-7-2016 και υπ’ αριθ. 40/2-1-2020 (ΑΠ Δήμου 814/13-1-2020)  

έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Την με αριθ. Πρωτ. 23687/9-8-2017 αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ και την κλήση για 

δικάσιμο στις 9-4-2020 με αριθ.Πρωτ. 34205/6-9-2019.  
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει: 
1.Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού 
στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Μαραντά Γεωργίου κλάδου 
Ηλεκτρολόγων ποσού 1.800,00 ΕΥΡΩ με σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης 
για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό 
Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και την οικονομική συμμετοχή για επαύξηση 
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ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης η οποία ανέρχεται σε 1469,27 
ΕΥΡΩ και όποια άλλη σχετική, παραπλήσια δαπάνη προκύψει μέχρι την 
απαλλαγή του υπολόγου. 

 
2.H απόδοση του ανωτέρου χρηματικού ποσού, από τον υπόλογο του 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, να γίνει εντός τριμήνου.   

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Τσουδερός Ιωάννης 
 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών  & 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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