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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-10-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..331/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-10-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Οκτωβρίου 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. 37307/3-10-2019.. 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: 

� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 300/2019 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το όνοµα του υπολόγου για την έκδοση Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών (άµεση 
αποστολή αποσπασµάτων βεβαιωτικών καταλόγων).». 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απάντηση επί εγγράφου Ταµιακής Υπηρεσίας περί αποζηµιώσεων από 
κακοτεχνίες οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 1ο: «ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήµου και έγκριση του 1ου 
πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση 
του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» 
προϋπολογισµού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. ∆ηµοτικός Οίκος 
Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης απολογισµού οικ. έτους 
2018’».  
ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- τελικών στοιχείων 
κτηµατογράφησης για ακίνητα του ∆ήµου ∆ιονύσου από τα κτηµατολογικά γραφεία 
Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινών 
µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού 
ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη 
κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 
του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζηµίωσης  για ζηµιά στη 
µεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήµου». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2019 
σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της 
θεατρικής οµάδας Άνοιξης ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019 - Κ.Α. 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση πίστωσης  για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering - ΚΑΕ: 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προµήθεια Κλασικής Κιθάρας, Υποποδίου 
Κιθάρας, Χορδών, Αναλογιών Μουσικής – Ορχήστρας και Εξαρτήµατος Πεντάλ Πιάνου». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Κουριδάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος ΕΗ∆. 
  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Τροποποίηση 
της υπ’αριθµ 300/2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το όνοµα του 
υπολόγου για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή 
Ταχυδροµικών Τελών (άµεση αποστολή αποσπασµάτων βεβαιωτικών καταλόγων).» 
λέγοντας ότι είναι επείγουσα ανάγκη να σταλούν τα ειδοποιητήρια από το τµ. εσόδων. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και στην συνέχεια 
συζήτησή του». 
 
 
Αριθµός Απόφασης: 331/2019 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 300/2019 απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής ως προς το όνοµα του υπολόγου για την έκδοση Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών (άµεση 
αποστολή αποσπασµάτων βεβαιωτικών καταλόγων).». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
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Λαµβάνοντας υπόψη:  
 
Την υπ’αριθµ.300/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε :   
 
• Η εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.960,00€, σε βάρος του ΚΑ :00.6221 «Ταχυδροµικά 
Τέλη» του προϋπολογισµού ο.ε. 2019 για την εν λόγω δαπάνη. 
• Η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα 
της υπαλλήλου του ∆ήµου Ζηκίδη Ιωάννας για συνολικό ποσό: 7.960,00€ (επτά χιλιάδες 
εννιακόσια εξήντα ευρώ) µε σκοπό την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης και  
• Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.  
Παρακαλούµε όπως τροποποιηθεί η εν λόγω απόφαση, ως προς τον υπόλογο και 
ορισθεί ως νέος υπόλογος ο υπάλληλος κος Τζαννής Βουτσάς του Θεοδώρου, διότι 
υπάρχει αδυναµία έκδοσης του εντάλµατος προπληρωµής στην ορισθείσα υπόλογο.  
 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� Τις διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959 
� Την αριθ. 300/2019 ΑΟΕ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τροποποιεί την αριθ. 300/2019 ΑΟΕ ως προς τον υπόλογο του εντάλµατος 
προπληρωµής, λόγω ύπαρξης αδυναµίας έκδοσης του εντάλµατος προπληρωµής στην 
ορισθείσα υπόλογο, αντικαθιστώντας την υπάλληλο του ∆ήµου κα Ζηκίδη Ιωάννα µε τον 
υπάλληλο κο Τζαννή Βουτσά του Θεοδώρου,. 

 
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. Κουριδάκης Κωνσταντίνος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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