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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..30η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 30ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..436/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..30ης/30-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..30η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..36404/24-12-2015.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: «Ανάκληση της υπ’αριθ.418/2015 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής» 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: «Ανάκληση της υπ’αριθ.419/2015 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Λογισµικού ∆ιαχείρισης  
Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικών για µίσθωση ακινήτου για µεταστέγαση υπηρεσιών 
του ∆ήµου και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ-∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ 
∆.∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 640.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 

‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων’». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία    
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  .. 436/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 

‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων’». 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών. 

2. Την υπ’ αρ. 244 /2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας (αναγκαιότητας) συνδροµής . 

 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η 

σχετική πίστωση ύψους 2.200,00€  στον Κ.Α. 00.6451.0001  µε τίτλο «Συνδροµές σε 
περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα», Οικονοµικού Έτους 2015. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών. 
� Την υπ’ αρ. 244 /2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την ‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- 
σύνταξης τευχών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων’ και διαθέτει πίστωση ύψους 
€2.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 µε τίτλο «Συνδροµές σε περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα», Οικονοµικού Έτους 2015. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κριεµάδης Στέφανος   
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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