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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..243/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/7/2014.. της ..17ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..21821/1-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 7-7-
2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  1) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 7.380,00€ 
του προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014, 2) των τεχνικών προδιαγραφών και 3) της 
απ’ ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου 
και β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου»». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών 
ζώων και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, κατά 
τη ∆ιακοπή Ρεύµατος της ∆ευτέρας 30 Ιουνίου 2014». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση καταγραφής στα βιβλία του ∆ήµου οικοπέδου του πρώην 
∆.∆ροσιάς» 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Βαφειάδου Τούλας - Ευστρατίας». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Χαχαλή Ασηµίνας». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 615€». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 664,20 €». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 369 €». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 738 €». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 492 €». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 
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1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη   Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..243/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  1) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 7.380,00€ 

του προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014, 2) των τεχνικών προδιαγραφών και 3) της 
απ’ ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου 
και β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου»». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1)  της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,  

2)  των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  

3)  του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ Απόφαση 
ΥΠΕΣ∆Α 11389/1993 -ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β’) 

4)  τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, και την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 (Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και στα δηµοτικά 
ΝΠ∆∆). 

5) την υπ’ αριθµ. 87/2014 Α.∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας για 
την έντυπη έκδοση των Κανονισµών : α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 
∆ήµου ∆ιονύσου, β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου 

παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου, για την έγκριση: 
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1) της δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) 
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», της διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 7.380,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του  Κ.Α. 10.6615 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 µε τίτλο: «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-
Βιβλιοδετήσεις» και της εξόφλησης των σχετικών δαπανών (Π.Α.Υ -        /2014 ) 

2) των από 23-6-2014 τεχνικών προδιαγραφών όπως συντάχθηκαν από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης , Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας 
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», 
προϋπολογισµού 7.380,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

3) της απ’ ευθείας ανάθεσης της παραπάνω προµήθειας.  
 
 

Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Η νέα ∆ηµοτική αρχή, µετά την 
ανάληψη των καθηκόντων της, θα επεξεργαστεί εκ νέου και θα τροποποιήσει τους εν 
λόγω κανονισµούς, προκειµένου να αντιµετωπιστούν συχνά λειτουργικά προβλήµατα 
στις αντίστοιχες υπηρεσίες του ∆ήµου που προέκυψαν µετά την ψήφισή τους. 
Ενδεικτικά θα αναφέρω τις πάµπολλες περιπτώσεις διαγραφών οφειλών τελών 
ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών που προτείνονται και εγκρίνονται από το ∆.Σ. δίχως 
να υπάρχει καµία σχετική πρόβλεψη στον κανονισµό ύδρευσης. Κατόπιν τούτων 
κρίνεται ασύµφορη και άκαιρη η ανάθεση της υπ’ όψιν προµήθειας τη χρονική αυτή 
στιγµή. Για το λόγο αυτό και επιπλέον επειδή δεν είναι επείγουσα η προµήθεια αυτή, 
προτείνω την αναβολή της συζήτησης του θέµατος. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  

� Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΠΟΤΑ Απόφαση ΥΠΕΣ∆Α 11389/1993 -ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β’) 

� Τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες, και την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 (Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και 
στα δηµοτικά ΝΠ∆∆). 
� Την υπ’ αριθµ. 87/2014 Α.∆.Σ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
   Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1) Εγκρίνει τη δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) 
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», και διαθέτει πίστωση ποσού €7.380,00 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του  Κ.Α. 10.6615 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 µε τίτλο: «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-
Βιβλιοδετήσεις» και της εξόφλησης των σχετικών δαπανών. 

2) Εγκρίνει τις από 23-6-2014 τεχνικές προδιαγραφές όπως κατωτέρω: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

                   α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, 
             β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου » 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6.000,00 € 
Φ.Π.Α. 23%  : 1.380,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ : 7.380,00 € 
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ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  23.6.2014 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  
α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 
∆ήµου ∆ιονύσου,  
β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου » 
 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Με την υπ’ αριθµ. 87/2014 Α.∆.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας για την έντυπη έκδοση 
των Κανονισµών α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου, β) 
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Για την παραγωγή των παραπάνω απαιτείται η σχεδίασή τους από ειδικό γραφείο (γραφίστας) 
Η διαµόρφωση των εντύπων, ως προς τα στοιχεία που θα τυπωθούν σε αυτά, θα 
οριστικοποιηθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών. 

1. Κανονισµός Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου 

∆ιαστάσεις: 14,50Χ20,50cm 
Σελίδες: 40 + 4 (εξώφυλλα)  
Εκτύπωση εξωφύλλου: Τετράχρωµη, δύο (2) όψεων 
Χαρτί εξωφύλλου: VELVET 300gr 
Εκτύπωση εσωτερικού: Μονόχρωµη, δύο (2) όψεων 
Χαρτί σώµατος: VELVET 115gr  
Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα 
Τεµάχια εντύπων: 15.000 

2. Κανονισµός Ύδρευσης  ∆ήµου ∆ιονύσου 

∆ιαστάσεις: 14,50Χ20,50cm 
Σελίδες: 32 + 4 (εξώφυλλα)  
Εκτύπωση εξωφύλλου: Τετράχρωµη, δύο (2) όψεων 
Χαρτί εξωφύλλου: VELVET 300gr 
Εκτύπωση εσωτερικού: Μονόχρωµη, δύο (2) όψεων 
Χαρτί σώµατος: VELVET 115gr  
Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα  
Τεµάχια εντύπων: 15.000 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Από την περιγραφή του αντικειµένου που παρατέθηκε παραπάνω καθίσταται σαφές ότι 
προκειµένου να εκτελεστεί επιτυχώς το συγκεκριµένο έργο θεωρείται απαραίτητο ο ανάδοχος να 
διαθέτει την κατάλληλη και επαρκή οργανωτική υποδοµή, στελέχωση, τεχνογνωσία και 
εµπειρία.  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 6.000,00€ πλέον 1.380,00 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 
7.380,00 € µε Φ.Π.Α.  
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2014 µε 
ΚΑ 10.6615 µε την ονοµασία «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις» 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Αγ. Στέφανος, 23/6/2014 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΡΙΑ ΠΕ1 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αγ. Στέφανος, 23/6/2014 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΡΓΟ

: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  
α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου 
∆ιονύσου,  
β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου » 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΥ 
 
Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, 
σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης, θα γίνει η 
εκτέλεση της εργασίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) 
Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου,  β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
   
ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις: 
α. Απόφαση ΥΠΕΣ∆Α 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β’): Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 
β  Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
γ. Λοιπές ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η Σύµβαση  
β) Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 
γ)Η Μελέτη µε την Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και τον  Προϋπολογισµό  
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το αντικείµενο των εργασιών οι οποίες θα ανατεθούν µε σύµβαση είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) Προστασίας Περιβάλλοντος & 
Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου,  β) Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», προκειµένου µέσα από τις 
συγκεκριµένες εκδόσεις να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι του ∆ήµου, 
ώστε να γνωρίζουν τόσο τα δικαιώµατά τους όσο και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα της πόλης και την υδροδότησή τους.  
 
Η παράδοση της παραπάνω προµήθειας θα γίνει: 
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• σε έντυπη έκδοση και των δύο προαναφερόµενων Κανονισµών σε 15.000 αντίτυπα 
έκαστος και  

• σε ηλεκτρονική µορφή.  
Αρχικό συµβατικό χρηµατικό  αντικείµενο θεωρείται η συνολική, κατά τη µελέτη, αξία του 

έργου µειωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Ως συνολικός χρόνος περαίωσης των εργασιών ορίζονται τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή 
της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  
 
∆εν χορηγείται προκαταβολή.  
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Αγ. Στέφανος, 23/6/2014 

 
 
 
 

ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ1 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αγ. Στέφανος, 23/6/2014 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 

3) η προµήθεια θα γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση όπως αποφασίστηκε µε την ανωτέρω 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας 
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