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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-7-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..234/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..13ης/31-7-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..31η Ιουλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. 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.  ..21761/27-7-2015.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆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 ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προµήθειας Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Αντλιοστάσιο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Εκτέλεση της Προµήθειας «Προµήθεια 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου (Καλαθοφόρο, Ανατρεπόµενο Φορτηγό, 
Απορριµµατοφόρο, Επιβατικά, Ηµιφορτηγά, Μηχάνηµα Φορτωτή µε Εργαλεία)»». 
Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Προµήθεια και Εγκατάσταση ενός καινούργιου Inverter στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου (Περιοχή Τρία Πεύκα)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την εργασία «Στείρωση και εµβολιασµό 

αδέσποτών ζώων»  και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Πλύσιµο 
Κάδων Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων-Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» 
και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 600.000€ για έτος 2015  

για το έργο: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» 
                Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: « Ανακατασκευή 7 

παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου »». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 222.000€ για έτος 

2015  για το έργο: «Ανακατασκευή – Συντήρηση Αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου» 

               Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή – 
Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου »». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 128.000€ για έτος 
2015  για το έργο: «Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 
ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς» 

                Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: « Ανακατασκευή κτιρίου, 
περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ροσιάς»». 

 
 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
6. Καγιαλή Ελπίδα 
 

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 234/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την εργασία «Στείρωση και εµβολιασµό 

αδέσποτών ζώων»  και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
  Με την υπ αριθ 47/2015  απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια για την «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτών ζώων» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του πρόχειρου  διαγωνισµού συνολικού ποσού 35.000,00€  σε βάρος του 
Κ.Α 15.6142.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2015       

Με την υπ’αριθ.200/30-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση «Στείρωση και 
εµβολιασµό αδέσποτών ζώων», ποσού 35.000,00€  σε βάρος του:  ΚΑ 15.6142.0004 
µε την ονοµασία «Αµοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων»  
και β) η υπ΄αριθ 1/2015 µελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με τον Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/16-7-2015 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)  «Επείγουσες ρυθµίσεις 
για την διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Στήριξης(Ε.Μ.Σ)»ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) από το 13% 
αναπροσαρµόστηκε στο 23% και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί  
το ΦΠΑ στην«Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτών ζώων»   
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1.-Η  αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 13 % σε 23% στη υπ΄ αριθ 1/2015 µελέτη και 
στους όρους την διακήρυξης χωρίς την αναπροσαρµογή του συνολικού 
προϋπολογισµού, ήτοι σύνολο µε ΦΠΑ 35.000,00€ 
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Κατά τα άλλα ισχύει η υπ’αριθ.200/30-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆28/80. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Αναπροσαρµόζει το ΦΠΑ από 13 % σε 23% στη υπ’ αριθ. 1/2015 µελέτη και 
στους όρους διακήρυξης χωρίς την αναπροσαρµογή του συνολικού προϋπολογισµού, 
ήτοι σύνολο µε ΦΠΑ €35.000,00. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ.200/30-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καγιαλή Ελπίδα 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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