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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2013..
της 30ης-7-2013
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..247/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..30ης/7/2013.. της ..15ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..30η Ιουλίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. .. 25389/26-7-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 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 για την υποβολή δηλώσεων
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε 2011 & 2012.»
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών
Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή
Ανελκυστήρων, Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απόφραξη
Αποχέτευσης ∆ηµοτικών Κτιρίων και Φρεατίων Οδών, Απεντόµωση – Μυοκτονία –
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 2ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ηλεκτρολογικών Βλαβών σε
Εγκαταστάσεις Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής
Κοµπρεσά στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση
Παραβόλων για την Αλλαγή Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων στα Στοιχεία του
Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση
Παραβόλων για την Αλλαγή Αδειών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου στα Στοιχεία
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής
Ενότητας ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής
Κοµπρεσά στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Μεταλλικών Στηθαίων
Οδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Φορητών
Πυροσβεστικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 10ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής
Ενότητας ∆ιονύσου»
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ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος
Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Καταθληπτικού Αγωγού στην Οδό
Πλαστήρα στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ψυκτών Πόσιµου Νερού»
του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού
Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Μηχανήµατος Κοπής
Κλαδιών & Χόρτων για ∆ράσεις Πυρασφαλείας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης) κατά της µε
αρ. 606/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του
δικηγόρου Εµµανουήλ Φρατζεσκάκη».
ΘΕΜΑ 17o «Λήψη απόφασης περί άσκησης η µη ενδίκου µέσου (ανακοπής) κατά της
µε αριθ. 255/13 ∆/γής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος που εκδόθηκε για
λογαριασµό του Γεωργίου Σεραλίδη».
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ η οποία υπέστη
ζηµιά στο αυτ/το της από πτώση κλαδιού δένδρου – Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης.»
ΘΕΜΑ 19ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης Λογαριασµού (Βαφειάδου Ευστρατίας)».
ΘΕΜΑ 20ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα Γεράκη Ελένη η οποία υπέστη
ζηµιά στα ελαστικά του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα – Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
ΘΕΜΑ 21ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κ Τσιούντσιουρα Ορέστη ο οποίος
υπέστη ζηµιά στα ελαστικά του αυτ/του του από ακατάλληλα προστατευτικά εµπόδια
σκάµµατος – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
καταβληθέντων στoν κ Τζανουδάκη Νικόλαο».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον LEZO SPIRO του HAMDI».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδέσµευση Πιστώσεων ΚΑΕ 81 ‘Πληρωµές Υποχρεώσεων ΠΟΕ’ και
έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΚΑΕ 83 ‘Επιχορηγούµενων ∆απανών
υποχρεώσεων ΠΟΕ’». –ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑ 25ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κ Μακρή Αθανάσιο ο οποίος υπέστη
ζηµιά στο ελαστικά του αυτ/του του από ακατάλληλα προστατευτικά εµπόδια σκάµµατος
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Ιωάννη Στ.
Ζηκίδη».
ΘΕΜΑ 27ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης Λογαριασµού (Πατέλη Ειρήνη)».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων
αχρεωστήτως καταβληθέντων στους ZEKTHI AHMET του SHAQIR, LENGU MIRELA
του DHORI και TABAKU FIQIRETE του KADRI».
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ΘΕΜΑ
29ο: «Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισµού για την εργασία
«Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια
των ανταλλακτικών», µε συνολικό προϋπολογισµό 399.940,65€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία
«Υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης»,
µε συνολικό προϋπολογισµό 34.999,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για τις «Εργασίες
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου»».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ασφάλτου» και λήψη σχετικής
απόφασης».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή
εφηµερίδων του διαγωνισµού για τη «Μεταφορά µαθητών του ∆ήµου ∆ιονύσου για το
σχολικό έτος 2011-2012» λόγω µεταφοράς αρµοδιότητας από τους ∆ήµους στις
Περιφέρειες σύµφωνα µε το Ν. 4089/2012 (Α΄ 171).».
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη παροχή
«Υπηρεσιών ιατρού εργασίας», µε συνολικό προϋπολογισµό 17.060,10€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή
εφηµερίδων του ακυρωθέντος διαγωνισµού για τη «Προµήθεια και αντικατάσταση
οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε δυο (2) παιδικές χαρές
του ∆ήµου ∆ιονύσου (Άγιος Στέφανος & ∆ροσιά)»».
ΘΕΜΑ 37ο: «Εξέταση ένστασης κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»». –ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
∆ΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2013, για την υπηρεσία αρχική επιθεώρησης(προέλεγχος) των 32 παιδικών χαρών
∆ήµο ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 39o «Έγκριση πρακτικού για την Προµήθεια Σάκων και λήψη σχετικής
απόφασης»
ΘΕΜΑ 40o «Εξέταση ένστασης για την «Προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»».
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» και
λήψη σχετικής απόφασης»
ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 188,19 € για την
εξόφληση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης
διαγωνισµού έργων του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς.»
ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.520,26€ συµπ/νου
Φ.Π.Α. 23% για την πληρωµή της Αναθεώρησης του έργου: «Κατασκευή έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας (Λειβαδιάς - Αρτέµιδος)» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου
Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.500,00€ για το έργο:
«Αναβάθµιση µέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραµµα
Πράσινη Ζωή στην Πόλη»».
ΘΕΜΑ 44ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 151.000,00€ για το
Ο.Ε. 2013 του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. Σταµάτας
του ∆ήµου ∆ιονύσου»
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Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους
οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου»»
ΘΕΜΑ 45ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 35.000€ για το Ο.Ε.
2013 του έργου: «Καθαρισµός & Στεγανοποίηση Υδατοδεξαµενής της ∆.Κ. Άνοιξης του
∆ήµου ∆ιονύσου»
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας».
ΘΕΜΑ 46ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 27.798,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Αρχιτεκτονικά,Eιδικά
Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την Μελέτη
12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου». Β)
Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά,
Ηλεκτροµηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν.
Αιολίδα της ∆. Κ. ∆ιονύσου»»
ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €861 µε ΦΑΠΑ για την
κοινοποίηση των αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης Εθνικού κτηµατολογίου µε διακστικό
επιµελητή.»
ΘΕΜΑ 48ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»»
ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2012 για την “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων
µάρκας XEROX ∆ήµου ∆ιονύσου”»
ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια
Αναβαθµίσεων Λογισµικού, Εργασίες Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και
Επέκτασης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης,
Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και
των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις Υπηρεσίες Συντήρησης
και Τεχνικής Υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών
ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.»
 ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις Υπηρεσίες
Συντήρησης – Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης
∆ηµοτών ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 54ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια µηχανολογικού
εξοπλισµού για τα δίκυκλα οχήµατα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» –ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑ 55ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εργασία «Ανανέωση
σύµβασης για την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξης µηχανής ταχυδροµείου για ένα
έτος» και β) τεχνικών προδιαγραφών.»
ΘΕΜΑ 56ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου ο.ε. 2013»
ΘΕΜΑ 57ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού
947,10€»»
ΘΕΜΑ 58ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ συνολικού ποσού 110,70€»»
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ΘΕΜΑ 59o: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ συνολικού ποσού 815,82€».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
1. Μαγγίνα Στελλα-Σοφία
Σακέλλαριου ∆ιονύσιος
2. Κοντάκης Κυριάκος
Χιώτης Ηρακλής
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας
Πασιπουλαρίδης Αβραάµ
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος
Μπούσµπουρας Αθανάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση.
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη συζήτηση πριν τη ψήφιση για την
εισαγωγή του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος.
Ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ αποχώρησε µετά τη διαπίστωση απαρτίας και κατά τη
διάρκεια των ανακοινώσεων.
Αριθµός Απόφασης: ..247/2013..

 ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις Υπηρεσίες
Συντήρησης – Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης
∆ηµοτών ∆ήµου ∆ιονύσου»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) 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) το άρθρο 209
«Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06, γ) το Π.∆.113/2010 περί
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, δ) την υπ’αρ. 51/2013 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας
για τη Συντήρηση-Υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Πινακίδων και η ανάθεσή της µε τη
διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, ε) το υπ'αρ. πρωτ. 18635/7-6-2013 Ενηµερωτικό
Σηµείωµα του Τµήµατός µας προς τους κκ. ∆ήµαρχο και Γεν. Γραµµατέα, στ) το υπ'αρ.
πρωτ. 23346/11-7-2013 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου µε το οποίο µας ζητείται να
µεριµνήσουµε για την ανανέωση της σύµβασης των Ηλεκτρονικών Πινακίδων µε την
AMCO A.E.B.E.E. καθώς έχει λήξει από τις 13-3-2013, παρακαλούµε όπως ληφθεί
σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου:
1) Για την έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση των Υπηρεσιών Συντήρησης –
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης ∆ηµοτών ∆ήµου
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∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του
Κ.Α. 00.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων
∆ήµου» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 του ∆ήµου, για την εξόφληση σχετικών
δαπανών. (Π.Α.Υ -………/2013).









Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λαµβάνοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου.
Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ
87Α΄).
το άρθρο 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06,
το Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες,
Τις υπ’ αρ. 120/2011 και 98/2012 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Τις
τοποθετήσεις
των
∆ηµοτικών
Συµβούλων
(λεπτοµέρειες
στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανάθεση των Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης ∆ηµοτών ∆ήµου ∆ιονύσου και
διαθέτει πίστωση ποσού €5.000,00 συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.
00.6263.0004 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων
∆ήµου» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 του ∆ήµου, για την εξόφληση
σχετικών δαπανών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Κοντάκης Κυριάκος
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος
3. Χιώτης Ηρακλής
4. Μπούσµπουρας Αθανάσιος
Πέππας Νικόλαος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πέππας Νικόλαος
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής
Εσωτερική ∆ιανοµή
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- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
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