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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..33η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..392/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..33ης/16-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .16η Οκτωβρίου 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. 
33554/12-10-2018.. 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∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού  
“Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού & εντύπων” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 
38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων 
(τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταφών-εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών 
Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και  Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “FRESH MEAT”  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  66η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού 
για “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2018 – 
30/06/2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..392/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταφών-εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του 
N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», το οποίο προβλέπει ότι: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει 
αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, … ε) µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, ….», 

2. την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 «Ειδικότερα ο 
∆ήµαρχος: … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση 
όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του 
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. …», 
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3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” 
και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία είναι 
υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν 
υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι 
ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην 
πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου, 

4. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 

5. Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,. 

6. Την αριθ. πρωτ. 27142/3232/22-08-2018 (Α∆ΑΜ: 18PROC003590594 
2018-08-22) στη διακήρυξη, η διαδικασία της οποίας δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 

7. Την εξάντληση του συµβατικού αντικείµενου της αριθ. πρωτ. 42644/2-1-
2018 Σύµβασης (Α∆ΑΜ: 18SYMV002519703 2018-01-03). 

8. Την αριθµ.281/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι 
ο ∆ήµος δεν διαθέτει εργάτες ανάλογης ειδικότητας για τη παροχή 
υπηρεσιών ταφών – εκταφών. 

9. Το αριθ πρωτ. 33181/11-10-2018 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών για 
την αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε 2018 στο Κ.Α. 45.6162.0003 
µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές κλπ στα κοιµητήρια των 
δηµοτικών ενοτήτων » για το ποσό των 5.582,48€.  

10. Την 49/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών 

11. Το αριθµ 18REQ003829469 2018-10-12  πρωτογενές αίτηµα  
12. Την µε αριθ. πρωτ. 33186/3972/11-10-2018 (Α∆Α: 9Λ7ΠΩ93-ΑΡΨ) 

Απόφαση ∆ηµάρχου περί Επείγουσας Ανάγκης Ανάθεσης για την 
υπηρεσία «Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια» ∆εδοµένου ότι 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι, τόσο δηµόσιου συµφέροντος όσο και 
δηµόσιας υγιεινής, καθώς η αδυναµία ολοκλήρωσης µιας ταφικής τελετής 
θα προκαλούσε την ηθική αναστάτωση των οικείων - πολιτών, τη 
βεβήλωση νεκρού, τη διατάραξη της έκφρασης των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων ή των πιστεύω κάθε πολίτη, αλλά και εξαιρετικά υψηλό 
κίνδυνο της δηµόσιας υγείας. 

13. Την µε αριθ. πρωτ. 33549/12-10-2018, πρόσκληση  για την υποβολή 
προφοράς στον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου.  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 34153/15-10-2018 Προσφορά του Κωνσταντίνου 
Χριστοδούλου: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

1 Άνοιγµα τάφου – Ταφή- 
Επανεπίχωση 

Τεµάχιο 

 

22 79,00 1.738,00 

2 Άνοιγµα τάφου µε 
κοµπρεσέρ – Ταφή- 
Επανεπίχωση 

Τεµάχιο 12 130,00 1.560,00 

3 Άνοιγµα & επανεπίχωση Τεµάχιο 2 44,00 88,00 
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(µη αποστεωµένη εκταφή) 

4 Άνοιγµα τάφου – Εκταφή 
Επανεπίχωση τάφου 
(αποστεωµένη εκταφή) 

Τεµάχιο 18 62,00 116,00 

    Σύνολο 4.502,00 

    ΦΠΑ 24% 1.080,48 

    Γενικό 
σύνολο 

5.582,48 

 
  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 49/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, για 

την παροχή υπηρεσιών «Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 5.582,48 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, 

2. Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια, στον επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, 
επί της οδού Χελµού 23, Τ.Κ. 14565 µε Α.Φ.Μ. 05640154, ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 5.582,48 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 

3. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018 στο Κ.Α. 
45.6162.0003 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλπ στα 
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων». 

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων” και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι 
οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική 
προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το 
ότι στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει 
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση 
ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
� Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016), 
� Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,. 
� Την αριθ. πρωτ. 27142/3232/22-08-2018 (Α∆ΑΜ: 18PROC003590594 

2018-08-22) στη διακήρυξη, η διαδικασία της οποίας δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 
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� Την εξάντληση του συµβατικού αντικείµενου της αριθ. πρωτ. 42644/2-
1-2018 Σύµβασης (Α∆ΑΜ: 18SYMV002519703 2018-01-03). 
� Την αριθµ.281/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δεδοµένου 

ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει εργάτες ανάλογης ειδικότητας για τη παροχή 
υπηρεσιών ταφών – εκταφών. 
� Το αριθ. πρωτ. 33181/11-10-2018 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 

για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε 2018 στο Κ.Α. 
45.6162.0003 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές κλπ στα 
κοιµητήρια των δηµοτικών ενοτήτων» για το ποσό των 5.582,48€.  
� Την 49/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών 
� Το αριθ. 18REQ003829469 2018-10-12  πρωτογενές αίτηµα  
� Την µε αριθ. πρωτ. 33186/3972/11-10-2018 (Α∆Α: 9Λ7ΠΩ93-ΑΡΨ) 

Απόφαση ∆ηµάρχου περί Επείγουσας Ανάγκης Ανάθεσης για την 
υπηρεσία «Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια». 
� Την µε αριθ. πρωτ. 33549/12-10-2018, πρόσκληση  για την υποβολή 

προφοράς στον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου.  
� Την υπ’ αρ. πρωτ. 34153/15-10-2018 Προσφορά του Κωνσταντίνου 

Χριστοδούλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 49/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, για 
την παροχή υπηρεσιών «Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 5.582,48 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, 

2. ΑναθέΤει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ταφών εκταφών τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια, στον επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, 
επί της οδού Χελµού 23, Τ.Κ. 14565 µε Α.Φ.Μ. 05640154, ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 5.582,48 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 

3. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018 στο Κ.Α. 
45.6162.0003 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλπ στα 
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων». 

 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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