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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..11η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..12/7/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: ..129/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2016-2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/12-7-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..19332/8-7-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
9.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

13.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
14.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
17.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
7. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
9. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, 
Στάικος Θεόδωρος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Τσιλιγκίρης Ιωάννης και Χιώτης ∆ηµήτριος 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε στο τέλος των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε στο τέλος των ανακοινώσεων. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. κ Αφάρας Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και ∆αρδαµάνης Βασίλειος αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπέτσης Ανδρέας, Καγιαλή Ελπίδα και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆ και συγκεκριµένα στον ορισµό τακτικού µέλους του Ν.Π.∆.∆. Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Α΄/µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

24.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
25.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
26.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
27.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
29.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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� Το 24ο θέµα µε τίτλο «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 
2016 σε Συλλόγους Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου», συζητήθηκε πρώτο λόγω της ύπαρξης µελών των συλλόγων στη 
συνεδρίαση. 

� Τα µε αριθ. 9ο, 11ο και 22ο θέµατα αποσύρθηκαν από την Η.∆. 
�  Η Συνεδρίαση διεκόπη, µετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης, λόγω ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011) για την Τετάρτη 13/07/2016 
στις 18:00 µ.µ. 

 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..129/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2016-2017». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..19ου.. θέµατος  έδωσε το λόγο στον Γ.Γ κ. Χρηστάκη 
Μιχαήλ για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Γ.Γ. κ. Χρηστάκης Μιχαήλ είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα: Α). Με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18/ Α)  προβλέπεται ότι η διαδικασία 
ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών , για προµήθειες τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, πετρελαιοειδών και φαρµάκων 
και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των 
νοµικών τους προσώπων , πραγµατοποιείται εφεξής από  τους οικείους ∆ήµους και  
Β). Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δηµοτικό 
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο 
το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η 
Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας 
του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική 
αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., 
εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του ∆ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 
προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 
προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο 
(Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012)  
 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο 3/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ., τα  
Νοµικά Πρόσωπα  : α) ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ », β)  ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ, γ) ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ, µας 
διαβίβασαν   αποφάσεις  των ∆ιοικητικών  τους  Συµβουλίων  για την  έγκριση  της διενέργειας 
της προµήθειας   ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες αυτών  για το έτος 
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2016-2017    και έγκριση διάθεσης των πιστώσεων (46/2016 ΕΣΤΙΑ, 43/2016 A/βάθµια,  
41/2016 Β/βάθµια     αντίστοιχα)  και  εκδόθηκαν  οι σχετικές   προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ )  
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 και  αρθ.4 του 
Ν.4111/13,  καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της  προµήθειας   Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες :  α)  του ∆ήµου ∆ιονύσου β) ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ«Η ΕΣΤΙΑ» , γ)  
ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ,δ) ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  , για την οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους: α) 
Κ.Α 10.6634.0005 και 35.6635 στον προϋπολογισµό ο.ε 2016  του ∆ήµου , β) K.A 15.6634 
στον προϋπολογισµό ο.ε 2016 ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.079,98€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  εκ των οποίων το ποσό των 16.767,59€ θα βαρύνει τους  Κ.Α 
10.6634.0005 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού »  και 35.6635  µε 
τίτλο «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας »   του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2016 . 
 
K.A ∆ΗΜΟΥ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΟΣΟ  
10.6634.0005 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 
10.767,59 

35.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

6.000,00 

 
Σύµφωνα µε το Ν. 2765/54 ΦΕΚ 38 Α  οι αρµόδιες  υπηρεσίες  έχουν την δυνατότητα 
εξαίρεσης των προϊόντων καθαριότητας  από τους διαγωνισµούς , προκειµένου να δοθούν στα 
εργαστήρια του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε απευθείας ανάθεση . 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 38 του νόµου 4281 ΦΕΚ  Α 160/08-8-2014 , ο οποίος 
ενσωµατώνει  το άρθρο  19 Οδηγίας  2004/18/ΕΚ , και το άρθρο 28 Οδηγίας  2004/17/ ΕΚ οι 
αναθέτουσες  αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν κατ΄ αποκλειστικότητα σε απευθείας 
αναθέσεις σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να προβλέπουν την εκτέλεση συµβάσεων  στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των 
ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή 
βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες , στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής 
συνοχής που αποσκοπούν  στην ενίσχυση ευπαθών οµάδων . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα εξής : 

 
1.Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας των ειδών που αναφέρονται στις οµάδες  Α και Β 
της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος Προµηθειών, στο Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό   
σωµατείο " Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος " ποσού 1.880,45€ . 
Η δε διάθεση της πίστωσης του ανωτέρω ποσού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής . 
 
2.Την  διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για τις οµάδες Α,Β,Γ,∆ της υπ΄ αριθ 2/2016 µελέτης 
του τµήµατος Προµηθειών  συνολικού ποσού 67.199,53€ , η δε διάθεση της πίστωσης , η 
έγκριση της µελέτης και ο καθορισµός των όρων διακήρυξης θα γίνουν µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
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� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 

� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
τεύχος Α΄).  

� Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18/ Α). 
� Τις διατάξεις του Ν. 2765/54 ΦΕΚ 38 Α.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόµου 4281 ΦΕΚ  Α 160/08-8-2014 , ο οποίος 

ενσωµατώνει  το άρθρο  19 Οδηγίας  2004/18/ΕΚ , και το άρθρο 28 Οδηγίας  2004/17/ ΕΚ. 
� Την εγκύκλιο 3/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. 
� Την Πράξη 33/2012 του Τµ. 7 του Ελ. Συν.  
� Τις υπ΄αρ. 2/2016 και 3/2016  Μελέτες  του τµήµατος Προµηθειών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

       Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                              Με ψήφους   20  Υπέρ     και   1  Λευκή                                               

                                               
 
Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
1)τη διενέργεια της  προµήθειας   Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες :  α)  
του ∆ήµου ∆ιονύσου β) ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ«Η ΕΣΤΙΑ» , γ)  ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ,δ) ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  , για την οποία 
έχουν εγγραφεί πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α: α) Κ.Α 10.6634.0005 και 35.6635 στον 
προϋπολογισµό ο.ε 2016  του ∆ήµου , β) K.A 15.6634 στον προϋπολογισµό ο.ε 2016 ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.079,98€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  εκ των 
οποίων το ποσό των 16.767,59€ θα βαρύνει τους  Κ.Α 10.6634.0005 µε τίτλο «Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού »  και 35.6635  µε τίτλο «Προµήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας »   του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 . 
 
K.A ∆ΗΜΟΥ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΟΣΟ  
10.6634.0005 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 
10.767,59 

35.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

6.000,00 

 
2.Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας των ειδών που αναφέρονται στις οµάδες  Α και Β 
της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος Προµηθειών, στο Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό   
σωµατείο " Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος "  έναντι ποσού 1.880,45€ . 
Η διάθεση της πίστωσης του ανωτέρω ποσού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής . 
 
3. Την  διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για τις οµάδες Α,Β,Γ,∆ της υπ΄ αριθ 2/2016 µελέτης 
του τµήµατος Προµηθειών  συνολικού ποσού 67.199,53€ , 
Η διάθεση της πίστωσης , η έγκριση της µελέτης και ο καθορισµός των όρων διακήρυξης θα 
γίνουν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 
 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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