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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-9-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..304/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..26ης/23-9-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..23η Σεπτεµβρίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
35649/19-9-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Καλαφατέλη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, 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: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Παροχή νοµικής υποστήριξης αιρετών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αποζηµίωσης µετακινούµενων αιρετών στο 1ο Συνέδριο  
Restart  Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αποζηµίωσης µετακίνησης ∆ηµάρχου στις Βρυξέλες για 
συµµέτοχη στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC)».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Kατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα της κ. ∆εληδηµητρίου ∆ήµητρας περί καταβολής 
αποζηµίωσης  λόγω πτώσης δέντρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 

καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από 
την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, 
επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους 
χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κας Πατέλη Ειρήνης  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
κου Μαραντά Γεωργίου  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρησης & Προµήθειας Ανταλλακτικών Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος 
Μάρκας Komtech τύπου Axtor 5010 C13 F» Προϋπολογισµού 67.518,00€ 
συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου – του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Συντήρησης & Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», συνολικού ποσού 
38.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Χριστίνα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Βιολέττα». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 
ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, στη Μητροπούλου Παναγιώτα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  
Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   Α Β 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ” µέσω του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”  για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι-
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Τσουδερός Ιωάννης 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
8. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
9. Τσεβάς Χρήστος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  
Αριθµός Απόφασης: 304/2019 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 

καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από 
την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, 
επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους 
χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 

 
Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη (οικονοµική συµµετοχή) 
για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση 
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στύλων) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω:  
 

α/α 

Αριθµός 
Εγγράφου 
∆Ε∆∆ΗΕ Τοποθεσία Εργασία 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ Ποσό 

1 
10358/8-5-

2019 

ΚΑΛΥΨΟΥΣ 
(µεταξύ Χαρ. 
Τρικούπη και 
Κλεοβούλου) 
στην ∆Ε 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
2 ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ 
2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 13388949 2337,65 € 

 2 
 17132/14-

8-2019 

ΕΛΑΤΗΣ 1 
στην ∆Ε 

Κρυονερίου  

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 13389160 59,77 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.397,42 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού 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’ αριθµ. 34839/12-9-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος 

 
Παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 

λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου ΧΑΝΙΩΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ποσού 2.700,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχονται σε 2397,42€ και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

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

χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, εντός τριµήνου από την έκδοσή 
του.   

 
 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
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� 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.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  
� Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 

νόµου 3463/06. 
� Το υπ’ αριθ. 34839/12-9-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε 
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου 
ΧΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ποσού €2.700,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχονται σε €2.397,42 και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

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

χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, να γίνει εντός τριµήνου από την 
έκδοσή του.   
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 

ΑΔΑ: Ω7Ξ3Ω93-Α9Ξ
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