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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  9η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 7ης Μαρτίου  2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 101/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 9ης 7-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την 7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 
του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ 7516/3-03-
2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων για την σύναψη της 11ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 32043/15-12-20 
Συμφωνίας-Πλαίσιο με την εταιρεία Σιδέρης Ι. Μιχαήλ για την Συντήρηση – Επισκευή 
Οχημάτων του Δήμου Διονύσου». 

 ΘΕΜΑ 2ο: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα». 

ΘΕΜΑ  3ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2023 με τίτλο 
«Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην 
Κ.  Όλ.». 
 ΘΕΜΑ  4ο: «Τροποποίηση 39/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή 
Τελών Διέλευσης    Απορριμματοφόρων  από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία αντιπροσωπείας 
Γάλλων μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο αδελφοποίησης των Δήμων Διονύσου και  
Rougemont-le Chāteau». 
ΘΕΜΑ  7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για την ενίσχυση για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την  ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: « Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας». 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ 
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2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.           
Αριθμός Απόφασης: 101/2023 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα  2ο : « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους 
ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα» 
ανάγνωσε την υπ’ αριθ.7462/3-03-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου  Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας κου Τσουδερού Ιωάννη, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

         Έχοντας  υπόψη: 
1. την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανοµών Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών 
του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της 
από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 
2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).» 
 
2.  το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν.4722/20 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει 
το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών 
προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και 
Β’ βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, 
διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ηµερών από 
τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή 
ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις 
κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αµέσως επόμενη συνεδρίαση του 
οικείου συµβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η 
απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό 
χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της 
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής» 
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι: 
 
1.  της επιχορήγησης συνολικού ποσού 6.322,97 €. Το ποσό αναλογεί σε ποσοστό 50% που 

δικαιούται ο Δήμος μας, από το ανταποδοτικό τέλος των λαϊκών αγορών για το Β΄Εξάμηνο 

2022. Η κατανομή του συνολικού ποσού  γίνεται σε χρέωση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 

υποχρεούται να αποδώσει το ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών στους Δήμους, επί του 50% 

των συνολικών εσόδων, βάσει της αριθ.: 40/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠ1Η7Λ7-ΟΔ3). 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) όπως ισχύει. 
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 6.322,97 €. Το ποσό αναλογεί σε ποσοστό 

50% που δικαιούται ο Δήμος μας, από το ανταποδοτικό τέλος των λαϊκών αγορών για το 

Β΄Εξάμηνο 2022. Η κατανομή του συνολικού ποσού  γίνεται σε χρέωση της Περιφέρειας 

Αττικής, η οποία υποχρεούται να αποδώσει το ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών στους 

Δήμους, επί του 50% των συνολικών εσόδων, βάσει της αριθ.: 40/2023 Απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠ1Η7Λ7-ΟΔ3). 

 
Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί 
και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 
          
              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια» 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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