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Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..65/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 10892/1-32019.. 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∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας
∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού
συνεργάτη».
 ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική
δίκη».
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ &
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
∆ΙΚΗΣ
ΜΕ
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας»».
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού
Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2)
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Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή».
ΑΠΕΣΥΡΘΗ
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 –
31/12/2018».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
της 22ης Ιανουαρίου
2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κριεµάδης Στέφανος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
3. Κοντάκης Κυριάκος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..65/2019..
 ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Η Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου
ΑΙΓΕΑΣ, µε την από 29-11-2018 (αριθ.πρωτ.43474/13-12-2018) έγγραφό της,
µας γνώρισε ότι προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα κατασκευής και
πιστοποίησης της παιδικής χαράς στη ∆.Κ.Ροδόπολης του ∆ήµου µας, επί
των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνοµάχων.
Σύµφωνα µε τον νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) άρθρο 72 παρ.1 εδ.η,
η Οικονοµική Επιτροπή, αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών,
κληροδοσιών και δωρεών.
Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για την
κατασκευή και πιστοποίηση της παιδικής χαράς στη ∆.Κ.Ροδόπολης του
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∆ήµου µας, επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνοµάχων, από την Αστική
µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ .
Επίσης τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγµατοποίηση της εν
λόγω δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον ∆ήµο µας.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Την από 29-11-2018 (αριθ. πρωτ. εισερ. 43474/13-12-2018)
προσφορά της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και
κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για την κατασκευή και
πιστοποίηση της παιδικής χαράς στη ∆.Κ.Ροδόπολης του ∆ήµου µας, επί των
οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνοµάχων, από την Αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ .
Επίσης τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγµατοποίηση της εν
λόγω δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον ∆ήµο ∆ιονύσου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
5. Στάικος Θεόδωρος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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