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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..503/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..41ης/18-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..18η ∆εκεµβρίου 2018.., 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.
43620/14-12-2018.. 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:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών »».
 ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια Γραφικής
Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων,
συνολικού προϋπολογισµού 39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών
Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”
του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2019».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου
∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»».
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ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του Υποέργου 6 µε
τίτλο: «ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»
της πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 - 2020)” µε κωδικό ΟΠΣ
5008942».
ΘΕΜΑ 8ο: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση
τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου»».
ΘΕΜΑ 9ο: «Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού µη
στεγασµένων χώρων». ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεας παραχώρησης χρήσης οθόνης µηνυµάτων
από την εταιρεία ENTER Display Promotions».
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
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κοντάκης Κυριάκος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..503/2018..
 ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2018».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
ΣΧΕΤΙΚΑ:
464/4-12-2018 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)
απόφαση της
1) Η αριθ.
Οικονοµικής Επιτροπής «4η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2018».
2) Η αριθ. 807/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «4η
αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:
1) Η αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
«∆΄ κατανοµή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».
2) Η αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
Κατανοµή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος ∆ιαφήµισης –
Κατηγορίας ∆΄ στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α
του ν.2880/2001.
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Με την αριθ. 464/4-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
καταρτίστηκε η 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, η
οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 807/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Επειδή α) διανύουµε τις τελευταίες ηµέρες του οικονοµικού έτους 2018 και ως
εκ τούτου δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για να εγκριθεί από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η αναµόρφωση που καταρτίστηκε µε τις
άνω αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ∆ήµου, ώστε στην συνέχεια να
καταρτιστεί και να εγκριθεί από τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου η πέµπτη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, β) εκ παραδροµής δεν
συµπεριελήφθη η επιπλέον επιχορήγηση ποσού (102.240,00) ευρώ του
Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης των µισθωµάτων των
σχολικών κτιρίων, ενώ η απαιτούµενη πίστωση για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης είχε
προβλεφθεί εις ολόκληρο, κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 και ως εκ τούτου το ποσό της
επιχορήγησης
θα
µεταφερθεί
στο
αποθεµατικό
κεφάλαιο
του
προϋπολογισµού, γ) µε την αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών «∆΄ κατανοµή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας,
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους» αποδόθηκε στο
∆ήµο επιπλέον επιχορήγηση ποσού (66.520,00) ευρώ, από την εγγραφείσα
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, η οποία σύµφωνα µε τις οδηγίες
της αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (Α∆Α: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2018» εγγράφεται ως έσοδο
και έξοδο στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση, δ) µε την αριθ. πρωτ.
69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε στο
∆ήµο το έσοδο από το Τέλος ∆ιαφήµισης – Κατηγορίας ∆΄ στους ∆ήµους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001 ποσού
(94.150,00) ευρώ, το οποίο σύµφωνα µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές
Ερωτήσεις: Προϋπολογισµοί Τ.Α.-2018» που τηρείται στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον προϋπολογισµό των δήµων
έτους 2018, αναφέρεται ότι δεν θα εγγραφεί πίστωση στον σχετικό ΚΑΕ που
αφορά το τέλος διαφήµισης και τα όποια ποσά αποδοθούν στο ο.ε. 2018 θα
εγγραφούν στον προϋπολογισµού των δήµων µε αντίστοιχη αναµόρφωση, ε)
την ενίσχυση της οµάδας εσόδων 41 «Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και
τρίτων» και της οµάδας εξόδων 82 «Λοιπές αποδόσεις», µε τις οποίες
τακτοποιούνται οι εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) στα ασφαλιστικά
ταµεία.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
3) Το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013.
5) Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α.
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων,
οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄
253) απόφασης».
6) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του
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∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 103503/36449/221-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
7) Την αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
«∆΄ κατανοµή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».
8) Η αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
Κατανοµή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος ∆ιαφήµισης –
Κατηγορίας ∆΄ στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α
του ν.2880/2001.
9) Η αριθ. 464/4-12-2018 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής «4η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
10) Η αριθ. 807/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «4η αναµόρφωση
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την
τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.
2018 και τη διαµόρφωσή της όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και για
την εν συνεχεία υποβολή της για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, όπως
αυτή διαµορφώθηκε µε την παρούσα,
τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως
είχαν, δηλαδή:
0 Τακτικά έσοδα:
12.229.515,96 ΕΥΡΩ
2.604.300,00 ΕΥΡΩ
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:
Σύνολο Τακτικών:
14.833.815,96 ΕΥΡΩ
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (178.046,71) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, αυξήθηκε σε (304.904,23)
ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Νόµου 3536/2007.
 Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος
Α').
 Το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
 Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Νόµου 4172/2013.
 Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α.
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων,
οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004
(ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».
 Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ΄ αριθ.
103503/36449/22-1-2018
απόφαση
του
Συντονιστή
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
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 Την αριθ. πρωτ. 70753/5-12-2018 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών «∆΄ κατανοµή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους ∆ήµους της
Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».
 Την αριθ. πρωτ. 69642/3-12-2018 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών Κατανοµή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος
∆ιαφήµισης – Κατηγορίας ∆΄ στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001.
 Την αριθ.
464/4-12-2018 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)
απόφαση της
η
Οικονοµικής Επιτροπής «4 αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2018».
 Την αριθ. 807/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «4η
αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Καρασαρλή που
δήλωσαν παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και
αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Εγκρίνει την τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2018 και τη διαµόρφωσή της όπως αυτή επισυνάπτεται στην
παρούσα και για την εν συνεχεία την υποβάλλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Μετά την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, όπως
αυτή διαµορφώθηκε µε την παρούσα, τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν,
δηλαδή:
0 Τακτικά έσοδα:
12.229.515,96 ΕΥΡΩ
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:
2.604.300,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο Τακτικών:
14.833.815,96 ΕΥΡΩ
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (178.046,71) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, αυξήθηκε σε (304.904,23)
ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση.
Η απόφαση αυτή
προγράµµατος «∆ιαύγεια».

να

αναρτηθεί

στο

διαδικτυακό

τόπο

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
5. Ντούντα Χρυσούλα.
6. Καλαφατέλης Ιωάννης.
7. Κοντάκης Κυριάκος.
8. Καρασαρλής Αναστάσιος.
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του

ΑΔΑ: 66ΡΝΩ93-ΚΜΑ

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Κοινοποίηση:
- ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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