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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2017..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 21ης-11-2017
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..334/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..24ης/21-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .21η Νοεµβρίου 2017.., 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.
..37903/17-11-2017.. 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∆: «ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης
αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της Προέδρου του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το έτος
2017».
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,
Ραυτακόπουλου Θεόδωρου, (1.372,68 €) και έγκριση απόδοσης
Λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΟΒΗΣ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € µε
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 227/2017 ΑΟΕ και την υπ’ αριθ. 281/2017 Α∆Σ
για την πληρωµή του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της
ΦΥΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ για ζηµιά (2) ελαστικών (της δεξιάς πλευράς) του
ΙΧΕ αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών),
συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η
ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο Ενότητες
(Α) & (Β) και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια
γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και
εντύπων»
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια
επίπλων και κινητού εξοπλισµού»
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Τροχήλατων
και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής
Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
 ΘΕΜΑ
12ο:
«Έγκριση
∆απάνης
και
∆ιάθεση
Πίστωσης
Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την
«Προµήθεια Υπηρεσίας
Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων
Χώρων του ∆ήµου»»
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε.
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε.
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Έκδοση και
∆ιανοµή Ενηµερωτικού Εντύπου για τον Κανονισµό Προστασίας
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»»
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό
και Ευπρεπισµό Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου ∆.Κ. Σταµάτας»»
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια σειρήνων
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής
αποζηµίωσης για την καταστροφή του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση
πεύκου πάνω σε αυτό»
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια Άλατος» του
∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε. 2017 και
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για κατάθεση ή µη µηνυτήριας αναφοράς και
αγωγής, λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Συµπλήρωση της µε αριθµό 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής για δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής».
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα(9) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..334/2017..
 ΘΕΜΑ
12ο:
«Έγκριση
∆απάνης
και
∆ιάθεση
Πίστωσης
Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την
«Προµήθεια Υπηρεσίας
Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων
Χώρων του ∆ήµου»»
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
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 των άρθρων 158 «∆απάνες» και
209 «ΠροµήθειεςΥπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,
γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
δ) την 120/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε
η Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών Κτιρίων και
Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου.
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου, για την έγκριση της δαπάνης του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη
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διάθεση ισόποσης πίστωσης 24.180 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 35.6262.0009
µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή
Οικοδοµικών Κατασκευών και ∆απέδων Κοινοχρήστων Χώρων (Πλάκες,
Κυβόλιθοι, κλπ)» .
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 «ΠροµήθειεςΥπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,
 τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &
την εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
 την 120/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και
Κριεµάδη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και
αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης
Οικοδοµικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του
∆ήµου» και διαθέτει πίστωση ποσού €24.180, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0009 µε τίτλο «Συντήρηση και
Επισκευή Οικοδοµικών Κατασκευών και ∆απέδων Κοινοχρήστων
Χώρων (Πλάκες, Κυβόλιθοι, κλπ)».
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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα.
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
5. Στάικος Θεόδωρος.
6. Καλαφατέλης Ιωάννης.
7. Κοντάκης Κυριάκος.
8. Κριεµάδης Στέφανος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
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