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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: ..299/2019.. 

 
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: 299/2019 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αποζηµίωσης µετακινούµενων αιρετών στο 1ο 

Συνέδριο  Restart  Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας».  
 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 

- Σχετ.: η περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

- η παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. ∆.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16 
- οι παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
- την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10. 
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- την υπ’ αριθ. 839/2018. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
κατάρτιση του Π/Υ και την υπ’ αριθ. 118577/37383/1-2-2019 Απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την επικύρωσή του. 

- την εγγεγραµµένη πίστωση €1.000,00 στον Κ.Α. 00.6421 στον 
Προϋπολογισµού οε 2019. 

- την ανάγκη µετακίνησης του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Σύµφωνα µε την περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 
(ηµερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρµοδιότητα έγκρισης της 
αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων 
και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του ∆ήµου για εκτέλεση 
υπηρεσίας ανήκει στην Οικονοµική Επιτροπή αντί του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Με την παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. ∆.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16: 
"Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης 
του µετακινουµένου, περιλαµβάνουν απαραίτητα το ονοµατεπώνυµο, την 
ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ηµεροµηνία αναχώρησης, 
έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθµό των ηµερών και 
των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της µετακίνησης, τον 
τόπο και το µέσο αυτής, το ποσό της εκτιµώµενης δαπάνης και την αντίστοιχη 
βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης για τη συγκεκριµένη µετακίνηση, καθώς και 
κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του 
παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας µετακίνησης µε προφορική 
εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση µε έκδοση σχετικής απόφασης 
µετακίνησης, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία επιστροφής του µετακινουµένου στην έδρα του." 
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας  ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ’ αριθ.  839 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής εγγράφηκε στον Κ.Α.  
00.6421 πίστωση ύψους  1.000. € για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών. 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση 
της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η 
απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν 
από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η 
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού. 
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 
3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των 
άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 
3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το 
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δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη 
διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού» . 
 
Στον ∆ήµο µας εστάλη πρόσκληση  του ∆ηµάρχου Τρικκαίων για το 1ο Plug 
&Play συνέδριο  για τη δηµιουργία µιας βιώσιµης και έξυπνης πόλης «Restart 
Mai City »  που συνδιοργανώνεται από τον ∆ήµο Τρικκαίων και την e-Trikala  
στις 26,27 & 28 Σεπτεµβρίου 2019 στο Μύλο Ματσοπούλου. 
 
Για το ανωτέρω συνέδριο θεωρείται ότι υπάρχει η ανάγκη µετακίνησης του 
∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών έργων κ. 
Κριεµάδη Στέφανου στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 26,27 & 28 Σεπτεµβρίου 
2019 για να συµµετέχουν στο 1ο Plug &Play συνέδριο  για τη δηµιουργία µιας 
βιώσιµης και έξυπνης πόλης «RESTART Mai City» που συνδιοργανώνεται 
από τον ∆ήµο Τρικκαίων και την e-Trikala στις 26,27 & 28 Σεπτεµβρίου 2019 
στο Μύλο Ματσοπούλου. 
Οι ανωτέρω θα µετακινηθούν µε  µέσο µετακίνησης Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο 
και θα παραµείνουν εκεί για τρείς (3)ηµέρες µε δύο(2) διανυκτερεύσεις. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης: 
 
A) για  την  έγκριση αποζηµίωσης για την µετακίνηση του ∆ηµάρχου κ. 
Καλαφατέλη Ιωάννη και του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών 
έργων κ. Κριεµάδη Στεφάνου στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 26,27 & 28 
Σεπτεµβρίου 2019 για να συµµετάσχουν στο 1ο Plug &Play συνέδριο για τη 
δηµιουργία µιας βιώσιµης και έξυπνης πόλης «Restart Mai City»  που 
συνδιοργανώνεται από τον ∆ήµο Τρικκαίων και την e-Trikala, στις 26,27 & 28 
Σεπτεµβρίου 2019 στο Μύλο Ματσοπούλου. 
 
B) Για την έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής ύψους €350 
έκαστο στο όνοµα των δικαιούχων ∆ηµάρχου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και 
Αντιδηµάρχου κ. Κριεµάδη Στεφάνου για την πληρωµή των εξόδων τους. 
Η απόδοση των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β∆ 17/5-
15/6/1959.  
Οι ανωτέρω θα µετακινηθούν  µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο και θα παραµείνουν  
εκεί  για τρείς (3) ηµέρες (δύο) διανυκτερεύσεις. 
 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
� η περίπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 
� η παρ. 4 του άρθρου 4 της υποπαρ. ∆.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/16 
� οι παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
� τις διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959 
� την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10. 
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� την υπ’ αριθ. 839/2018. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
κατάρτιση του Π/Υ και την υπ’ αριθ. 118577/37383/1-2-2019 Απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την επικύρωσή του. 
� την εγγεγραµµένη πίστωση €1.000,00 στον Κ.Α. 00.6421 στον 

Προϋπολογισµού οε 2019. 
� την ανάγκη µετακίνησης του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
A) Εγκρίνει την αποζηµίωση για την µετακίνηση του ∆ηµάρχου κ. Καλαφατέλη 
Ιωάννη, του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών έργων κ. 
Κριεµάδη Στεφάνου καθώς και του ∆Σ κ. Ζαµάνη ∆ιονύσιου, στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας στις 26, 27 & 28 Σεπτεµβρίου 2019 για να συµµετάσχουν στο 1ο 
Plug &Play συνέδριο για τη δηµιουργία µιας βιώσιµης και έξυπνης πόλης 
«Restart Mai City»  που συνδιοργανώνεται από τον ∆ήµο Τρικκαίων και την 
e-Trikala, στις 26,27 & 28 Σεπτεµβρίου 2019 στο Μύλο Ματσοπούλου. Η 
µετακίνησή τους αφορά την αποζηµίωση για τις ανωτέρω τρείς (3) ηµέρες µε 
δύο (2) διανυκτερεύσεις. 
 
B) Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής ύψους €330 
έκαστο στο όνοµα των δικαιούχων ∆ηµάρχου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, 
Αντιδηµάρχου κ. Κριεµάδη Στεφάνου  και του ∆Σ κ. Ζαµάνη ∆ιονύσιου για την 
πληρωµή των εξόδων τους. 
Η απόδοση των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β∆ 17/5-
15/6/1959.  

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆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 ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
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