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Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..305/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/10-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .10η Ιουλίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 23152/6-72018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής
ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ )».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV): 77211400-6 (Υπηρεσίες
κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την «Περίθαλψη και
φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 Α∆ΑΜ:
18REQ002935395
2) Κατακύρωση
του διαγωνισµού στην εταιρεία
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α και 3)Έγκριση των
όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ µε την ίδια Μελέτη 04/2018 της
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στην υπ’ αριθ.
267/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων»».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών- Εκταφών στα Κοιµητήρια
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής
αποζηµίωσης για
ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα
νεροποντής».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων
Αυτόµατου Ποτίσµατος»».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης
Πίστωσης για την «Προµήθεια Κάδων (Τροχήλατων και Υπόγειων) Μηχανικής
Αποκοµιδής Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
 ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την
«Προµήθεια υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων»».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής
περιγραφής για την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση
∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων
(Συνδροµητική Υπηρεσία Παροχής)».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής
περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία
Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 15.7336.0012 των
εξόδων ο.ε 2018 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα
γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς»».
ΘΕΜΑ 18ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την
υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου
∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
3.Κριεµάδης Στέφανος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..305/2018..
 ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την
«Προµήθεια υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων»».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
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Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις 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),
β) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,
γ) τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016,
δ) το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και
ε) την 81/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της «Προµήθειας υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων».
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου, για την έγκριση:
1. της δαπάνης ποσού 24.769,00 ευρώ για την «Προµήθεια υπηρεσίας
απόφραξης αγωγών οµβρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου,
2. της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.769,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
30.6279.0002 µε τίτλο “∆απάνες Απόφραξης Αγωγών Οµβρίων,
Φρεατίων, κλπ”, την εξόφληση των σχετικών δαπανών,
3. της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 (λόγω του ύψους της δαπάνης).
Το CPV της ανωτέρω προµήθειας είναι 45246410 – 0 «Συντήρηση
Αντιπληµµυρικών Έργων».
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και
Κοινοτήτων”,
 γ) τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016,
 δ) το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
και
 ε) την 81/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια υπηρεσίας απόφραξης
αγωγών οµβρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού
24.769,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6279.0002 µε τίτλο “∆απάνες
Απόφραξης Αγωγών Οµβρίων, Φρεατίων, κλπ”, την εξόφληση των
σχετικών δαπανών,
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2. Εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 (λόγω του ύψους της δαπάνης).
Το CPV της ανωτέρω προµήθειας είναι 45246410 – 0 «Συντήρηση
Αντιπληµµυρικών Έργων».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος
5. Τσούκας Παναγιώτης.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
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