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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2016..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 5ης-4-2016
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..87/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..4ης/5-4-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..5η Απριλίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.
..8474/1-4-2016.. 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∆: «Έγκριση µε απευθείας ανάθεση για «Προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης
για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής» λόγω
κατεπειγούσης ανάγκης»
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»
ΘΕΜΑ 1ο: «Έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της
υπαλλήλου Μπακαφούκας Ανδριανής-Μιράντας για καταβολή αποζηµίωσης
πληγέντων από θεοµηνίες την 15/6 και 16/9 του έτους 2014, στους δικαιούχους».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µε απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος α) της δαπάνης
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και β) της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια
κρέατος» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ)
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου - έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα της δικαστικής
Επιµελήτριας Τριανταφύλλου Αγγελικής».
ΘΕΜΑ 5ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016, για δαπάνες που θα
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του
∆ήµου».
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή
του ∆ήµου ως συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ.
έτους 2016».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για
την ανάθεση της «Προµήθειας υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων κάδων» και λήψη
σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους εργαζοµένους
του ∆ήµου» προϋπολογισµού 42.956,16 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισµού
για την προµήθεια ειδών και εξοπλισµού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού
45.477,91€».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για
την ανάθεση της «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών
εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισµού
για την προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος Booster, συνολικού προϋπολογισµού
16.605,00€».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.675,42 € ως
συµµετοχή
για την πληρωµή του 2ου λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές –
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 17.235,78€ για την
πληρωµή του 2ου Λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο: «Βελτίωση Λ. Μαραθώνος –
Χελµού - Κρυονερίου»».
ΘΕΜΑ 16ο: «»Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 150.000,00 € για το
έτος 2016 για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη
∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αίτηµα του κ. Μπιτούνη Ιωάννη για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός του σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα του κ. Κλάδη ∆ιονύση για αποζηµίωση από πτώση οχήµατος σε
υπερυψωµένο καπάκι φρεατίου».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής
Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 2016
στην εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Πληρωµή Απευθείας
Ανάθεσης Εργασιών Επισκευής Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης (Αντλιοστάσια,
∆εξαµενές, Σωληνώσεις) ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια
αναλωσίµων εκτυπωτή «Κάρτας ∆ηµότη»» και β)των σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.800,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7412.0021 του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο: “Ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση του βέλτιστου
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών
υπολειµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου”».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
2. Μπιτάκος Παναγιώτης
3. Κοντάκης Κυριάκος
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4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Καλαφατέλης Ιωάννης
5. Στάικος Θεόδωρος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος απείχε της συζητήσεως των 8ου και 12ου θεµάτων
της Η.∆. αφού ήταν µέλος της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισµών.
Ο ∆Σ κος Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως του 9ου θέµατος της
Η.∆. αφού ήταν µέλος της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Αριθµός Απόφασης: ..87/2016..
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδροµή
του ∆ήµου ως συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Οι ∆ήµοι έχουν ανάγκη να εγγράφονται ως συνδροµητές σε δικτυακές βάσεις
δεδοµένων, προκειµένου να έχουν γρήγορη πληροφόρηση για την κάλυψη των
υπηρεσιακών τους αναγκών.
Η Σ. Καραγιλάνης υποστήριξη επιχειρήσεων µον. Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται ως
εταιρεία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οικονοµικής, διοικητικής και
συµβουλευτικής φύσης , σε ΟΤΑ µε παρεχόµενες υπηρεσίες σε Οικονοµικά,
∆ιοικητικά Θέµατα ,Υπηρεσίες προς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε 2016 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑ
εξόδων 00.6453.0004 µε την ονοµασία « Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και
ηλεκτρονικά µέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ». Σύµφωνα µε την
προσφορά του συνδροµητικού site της Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ µον. Ε.Π.Ε η αξία
συνδροµής είναι 1.500€ για συνδροµή ενός έτους µε δικαίωµα υποβολής έως τριάντα
( 30 ) ερωτηµάτων, για το οποίο εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών .Η ανωτέρω
τιµή δεν συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ και αφορά έναν κωδικό πρόσβασης , ο οποίος θα
µπορεί να χρησιµοποιείται από περισσότερους χρήστες.
Με την υπ΄αριθ …49/2015..Α∆Σ εγκρίθηκε η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή
στην δικτυακή βάση δεδοµένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ µον. Ε.Π.Ε µε ισχύ
µέχρι ανάκλησής της.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
“Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες”, 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,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες Μελέτες” του Ν.3463/2006,
3. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
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4. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ.
30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.201.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου
Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
Α’/141/17-8-2010).
6. Την αριθ. 49/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
7. Την οικονοµική προσφορά του συνδροµητικού site της Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
µον. Ε.Π.Ε -2016 ( όπως επισ/ται).
παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και τη
διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016.
Α/Α

ΑΑΥ

ΗΜΕΡ.

1.

457

28/3/201
6

Κ.Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ

00.6453.0004 Λοιπές Συνδροµές
ΣΥΝΟΛΟ

1.845,00
1.845,00

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες – Υπηρεσίες Μελέτες” του Ν.3463/2006,
 Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
 Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ.
30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.201.
 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου
Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21
και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
Α’/141/17-8-2010).
 Την αριθ. 49/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 Την οικονοµική προσφορά του συνδροµητικού site της Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
µον. Ε.Π.Ε -2016.
 Την υπ’ αριθ. 457/2016 ΠΑΥ.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη για την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου στο συνδροµιτικό site της
Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ µον. Ε.Π.Ε για το έτος 2016 και διαθέτει πίστωση €1.845 σε βάρος
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του ΚΑ 00.6453.0004 µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ» του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2016.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Στάικος Θεόδωρος
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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