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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-4-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..110/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..5ης/12-4-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Απριλίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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.  ..9092/8-4-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 
28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  α) Του  Πρακτικού Νο.1  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  
για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους 
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου προϋπολογισµού ογδόντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δυο ευρω και δεκατριών λεπτών (86.632,13 €) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  13%»β) Της από  16-3-2016 γνωµοδότησης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  από 03/03/2016 ηλεκτρονικά υποβληθείσα  
ένσταση της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » κατά του 
Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 για την Εγκατάσταση Γεννητριών για τη Λειτουργία των 
Αντλιοστασίων στις Οδούς Ναβαρίνου και Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Άνοιξης κατά τη ∆ιακοπή Ρεύµατος της Παρασκευής 1 Απριλίου 2016». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 

ετήσιας συνδροµής έτους 2016 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..110/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 

ετήσιας συνδροµής έτους 2016 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
        Έχοντας υπόψη :    

α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί “αρµοδιοτήτων της 
Οικονοµικής Επιτροπής».                                                 
β)  Τις διατάξεις του άρθρου 158 «∆απάνες»  του Ν 3463/2006 (∆ΚΚ). 
γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόµου 3536/2007. 
δ)Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011. 
ε) το  από 4-4-2016 έγγραφο του  Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών 
Πόλεων (ΑΠ Εις. 8616/4-4-2016). 

 
      Με την αριθ. 121/16-5-2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας µε την ιδιότητα του τακτικού µέλους. 
Με το  από 4-4-2016 έγγραφο του  Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών 
Πόλεων (ΑΠ Εις. 8616/4-4-2016) ζητείται από τον ∆ήµο µας η καταβολή της 
ετήσιας συµµετοχής µας στο ∆ίκτυο  για το έτος 2016. 

 
           Έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης για την 
έγκριση  της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού  700,00 €  σε βάρος του 
ΚΑ  00.6453.0004 του   προϋπολογισµού οε 2016 µε τίτλο «Λοιπές συνδροµές»   
για την εξόφληση της ετήσιας συνδροµής έτους 2016 του  Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού 
∆ικτύου Υγιών Πόλεων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
Τις διατάξεις του άρθρου 158 «∆απάνες»  του Ν 3463/2006 (∆ΚΚ). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόµου 3536/2007. 
� Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011. 
� το  από 4-4-2016 έγγραφο του  Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών 

Πόλεων (ΑΠ Εις. 8616/4-4-2016). 
� Την υπ’ αριθ. 543/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €700,00 σε βάρος του ΚΑ  
00.6453.0004 του προϋπολογισµού οε 2016 µε τίτλο «Λοιπές συνδροµές» για την 
εξόφληση της ετήσιας συνδροµής έτους 2016 του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού 
∆ικτύου Υγιών Πόλεων. 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
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