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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..307/2018.. 

 
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. 23152/6-7-
2018.. 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: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..307/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της 

τεχνικής περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο 
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“∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, 
σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες τις δαπάνες 
που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε 
συνδυασµό (και µε την επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - 
Μελέτες” του Ν.3463/06,  

3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού 

4. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του 
άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της 
«Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες, 
9. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 

2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής 
Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού 
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

11. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  

12. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης 
της προµήθειας 

13. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την 
Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία 
επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
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Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-01-2018, 

14. Την υπ’ αριθ. 249/2018 (Α∆Α: 6∆6ΠΩ93-ΩΘΤ) Α∆Σ µε θέµα “2η 
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018”, µε την οποία 
προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για την ∆απάνη εκτύπωσης – έκδοσης 
βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του Συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου 

15. Την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

16. την υπ’ αριθµ. 372/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της ανάθεσης 

17. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 18REQ003296334 

18. Την υπ’ αριθµ. 20/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού  

19. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω προµήθεια, 
 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για: 

1. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6%) και τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας 
ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) σε βάρος του  κωδικού εξόδων 
Κ.Α. 15.6615.0002 µε την ονοµασία “∆απάνη εκτύπωσης – έκδοσης 
βιβλίου µε τίτλο ‘∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής‘ του συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου” του προϋπολογισµού ο.ε 2018   

2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 20/2018 Τεχνικής Περιγραφής, όπως 
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Μελέτη για την επανεκτύπωση του 
βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας Απόφασης. 

 
 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-

Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/06,  
� Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 

143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού 
� Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
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� Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
� Τις διατάξεις του Π.∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α)  
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” 
� Την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 
� την υπ’ αριθµ. 372/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 18REQ003296334 
� Την υπ’ αριθµ. 20/2018 Τεχνική Περιγραφή 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €3.000,00 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6%) σε βάρος του  κωδικού εξόδων Κ.Α. 
15.6615.0002 µε την ονοµασία “∆απάνη εκτύπωσης – έκδοσης 
βιβλίου µε τίτλο ‘∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής‘ του συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου” του προϋπολογισµού ο.ε 2018 και εγκρίνει 
τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 
4412/2016)   

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 20/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε 
από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Μελέτη για την επανεκτύπωση του 
βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας Απόφασης. 

 
 
 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 20/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

“∆ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 

 
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6615.0002 ΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 

 
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 
29/06/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

“∆ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο 
“∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του 
συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Α∆ΑΜ: 18REQ003296334 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6615.0002 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη 
κράτηση.  

ΑΔΑ: Ω4Γ2Ω93-ΕΕΑ



8 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο Θανάσης Κυριαζόπουλος είναι ένας πολυπράγµων συντοπίτης µας, φιλόλογος, συγγραφέας 
µε ενεργή συµµετοχή στα πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου ∆ιονύσου. Σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1955-1959) και µετεκπαιδεύτηκε στην ΣΕΛΜΕ 
Αθηνών. Υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής και διετέλεσε Γυµνασιάρχης και Λυκειάρχης σε 
σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει πλήθος έργων και 
συµµετέχει ενεργά σε φιλολογικού και λογοτεχνικού περιεχοµένου παρουσιάσεις που 
διοργανώνονται στο πολιτιστικό κέντρο της ∆Ε ∆ιονύσου ως κεντρικός οµιλητής. 
Το 2011 εξέδωσε το βιβλίο του µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής”. Το βιβλίο 
χωρίζεται σε δύο µέρη από τα οποία το πρώτο αναφέρεται στην αρχαία ιστορία του ∆ιονύσου, 
στην ∆ιονυσιακή λατρεία, στην γένεση της τραγωδίας και στον αρχαιολογικό χώρο που 
υπάρχει µέχρι και σήµερα στον ∆ιόνυσο. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στη σύγχρονη ιστορία 
του ∆ιονύσου,  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο συγγραφικό έργο και την συνεχή προσφορά 
του στα τοπικά πολιτιστικά δρώµενα του εξαίρετου συντοπίτη µας κου Θανάση 
Κυριαζόπουλου µε το µε αρ. πρωτ. 4784/08-02-2018 έγγραφό του πρότεινε στον συγγραφέα 
την επανεκτύπωση του βιβλίου του µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής”,  
προκειµένου τα αντίτυπα να διανεµηθούν στα σχολεία του ∆ήµου µας, σε συλλόγους και 
τοπικούς φορείς, ώστε οι δηµότες µας και τα παιδιά τους να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου 
µας και να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά µε την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του 
Βωµού ∆ιονύσου. 
Με το από 12-02-2018 (αρ. πρωτ. 5148/13-02-2018 ∆ήµου ∆ιονύσου) έγγραφό του ο 
συγγραφέας αποδέχθηκε την πρόταση του ∆ήµου µε την επιθυµία  της  προσθήκης επιπλέον 
σελίδων προς το σκοπό της επικαιροποίησης και συµπλήρωσης των ήδη αναφεροµένων στο 
βιβλίο στοιχείων. 
Αναγνωρίζοντας το σπουδαίο συγγραφικό έργο και τη συνεχή προσφορά στα τοπικά 
πολιτιστικά δρώµενα τον συντοπίτη µας Θανάση Κυριαζόπουλο, ο ∆ήµος ∆ιονύσου στοχεύει 
στη γνωριµία των µαθητών του ∆ήµου µας, των γονέων τους και γενικά των δηµοτών µας µε 
τα σπουδαία επιτεύγµατα των προγόνων µας που έλαβαν χώρα στον τόπο όπου κατοικούµε 
σήµερα. 
Η επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα 
Θανάση Κυριαζόπουλου θα πραγµατοποιηθεί σε 500 αντίτυπα και επιπλέον 10 µε σκληρό 
εξώφυλλο, ήτοι στο σύνολο 510 αντίτυπα. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα 

Θανάση Κυριαζόπουλου. 
CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Αριθµός σελίδων του κάθε 
βιβλίου: 

250 

∆ιαστάσεις σε εκατοστά: 17*24 
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Εσωτερικό: 

- Ασπρόµαυρη εκτύπωση (µε 20 έγχρωµες σελίδες - 
τετραχρωµία) 

- Χαρτί Σαµουά (χρώµα κίτρινο) 
- 100 γρ. 

Εξώφυλλο: 

- Έγχρωµη εκτύπωση (τετραχρωµία) 
- Χαρτί Βέλβετ 
- 300 γρ. 
- Ματ πλαστικοποίηση και αυτιά 

Είδος Βιβλιοδεσίας:  Ραφτή κολλητή βιβλιοδεσία µε κόλλα PUR 
Σύνολο τεµαχίων: 500 τµχ + 10 τµχ µε σκληρόπετσο εξώφυλλο = 510 τµχ. 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η παράδοση θα γίνει εντός διµήνου από την υπογραφή της Σύµβασης στον χώρο της 
αποθήκης του ∆ήµου. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 3.000,00 € 
συµπ. ΦΠΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου µε 
τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία 
Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου. 

ΤΕΜΧ 

500 τµχ. + 10 µε 
σκληρόπετσο 
εξώφυλλο = 

510 τµχ. 

- 5,80 € 
 

- 10 €  
(τα 10 τεµάχια µε 
σκληρό εξώφυλλο) 

 
 

2.912,62 € 

 
Καθαρή Αξία 2.912,62 € 

ΦΠΑ 6% 87,38 € 
 

Σύνολο (συµπ. 
ΦΠΑ) 

3.000,00 € 

 

 
 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών πληρωµής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. Η παράδοση θα γίνει εντός διµήνου (2) από την υπογραφή της Σύµβασης στον χώρο της 

αποθήκης του ∆ήµου. 
2. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων, τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης προµήθειας. 
3. Η ανάθεση δύναται να πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 2, 

παρ. 1 περίπτ. 31 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) 
4. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παράδοση των ειδών, µετά την έκδοση και 

την προσκόµιση ισόποσου τιµολογίου, κατόπιν συνεννόησης µε την οικονοµική υπηρεσία 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου. 

5. Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της Σύµβασης επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 

 
   

Άνοιξη, 29/06/2018 
   
 
 
 
   
  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 
 
 
 
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

2.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου µε 
τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία 
Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου. 

ΤΕΜΧ 

500 τµχ. + 10 µε 
σκληρόπετσο 
εξώφυλλο = 

510 τµχ. 

- ………. € 
 

- ………… €  
(τα 10 τεµάχια µε 
σκληρό εξώφυλλο) 

 
 

 

 

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 6%  
 

Σύνολο (συµπ. 
ΦΠΑ) 

 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
  ………………………………….., ………. € 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 
 
………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ. 
 
 
 
…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
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