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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..

..Αριθ. Απόφασης:262/2019..
ΘΕΜΑ 41ο: «Εξειδίκευση πίστωσης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση
της πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5003621 – ΚΑΕ: 60.6473.0003 και 360.6473.0004».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 15ης /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..22η Ιουλίου 2019.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..27227/18-7-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.

16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος,
Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς,
Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων
(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας
και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
 Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου
θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 44ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29ο θέμα .
..Αριθ. Απόφασης:262/2019..
 ΘΕΜΑ 41ο:« Εξειδίκευση πίστωσης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση
της πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5003621 – ΚΑΕ: 60.6473.0003 και 360.6473.0004».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..41ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Τσούκα
Παναγιώτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούκας Παναγιώτης είπε τα εξής:
Η κοινωνική συνοχή του Δήμου Διονύσου διαταράσσεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, η οποία έχει σοβαρές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Η ταχύτητα
αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας και των επιπέδων ένδειας, αναδεικνύει το Δήμο μας ως
υποκείμενο σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης των προβλημάτων κοινωνικού
διαχωρισμού.
Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων ο Δήμος μας ενεργοποιήθηκε
εγκαίρως και υπέβαλε προτάσεις χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ Αττικής, για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε
διακρίσεων, εξασφαλίζοντας την ένταξη της πράξης Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό
Φαρμακείο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020” για δύο έτη.
Η παραπάνω ενταγμένη πράξη απαιτεί άμεσες, έγκαιρες και εξειδικευμένες υπηρεσίες
προκειμένου να υλοποιείται ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της απόφασης
υλοποίησης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρμόδια ΕΥΔΕΠ, προκειμένου να τύχουν της
αντίστοιχης χρηματοδότησης.
Κατά συνέπεια και με δεδομένα αφενός το ιδιαίτερα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και αφετέρου
την τεχνική δυσκολία του Τμήματος για την απρόσκοπτη τεχνική προετοιμασία των φακέλων
παρακολούθησης, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, κρίνεται
απαραίτητη η άμεση συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη για την ανάλογη τεχνική υποστήριξη.
Για τον λόγο αυτό εισηγούμαστε την προσφυγή σε υπηρεσίες αναδόχου με εξειδικευμένες
γνώσεις προκειμένου για την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών
βάσει του Συστήματος Διαχείρισης κι Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την τεχνική
υποστήριξη του Τμήματός μας με υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας
ρεαλιστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ΠΠ 2014-2020.
Ειδικότεροι στόχοι των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να αποτελέσουν κατ’
ελάχιστον:
 Η υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για την
Αποτίμηση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου πριν την έναρξη λειτουργίας
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με στόχο την αποτύπωση ωφελούμενων ετήσιας
χρήσης, την καταγραφή οικονομικών δεδομένων και την προεκτίμηση κόστους λειτουργίας
του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου.
 Η υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που
απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση/ υλοποίηση τους.
 Η υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή εξειδικευμένων στοιχείων στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ.
 Η τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρμας www.socialattica.gr
Ο
ενδεικτικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στο
ποσό
των
24.800,00
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) για 2 έτη. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις προς τον Δήμο των “Εξόδων Λειτουργίας” της πράξης, οι οποίες εγγράφονται στους
κωδικούς:
- Κ.Α. 60.6473.0003 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου”
και εγγραφή ποσού 8.640,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.
- Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου” και
εγγραφή ποσού 9.720,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
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1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου”, παρ. 5

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

“Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων
δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων”,
To Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ Δήμου Διονύσου, άρθρο 2 παρ. 7 (αριθμ. Απόφασης ΔΣ
134/27-6-2011),
Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”,
Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση
Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και ειδικότερα με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την
υποπαρ. (α) της παρ. (9) και της παρ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της παρ. (15) της
παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,
Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
Την 33/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο τμήμα, Ζ κλιμάκιο), που έκανε δεκτό το
εξής: “Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι:
“1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το
ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου συνάγεται ότι το Δημοτικό 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 Δήμου”,
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου”,
Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι
οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”, στους οποίους
υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014),
η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης
έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα,
Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: “Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61”,
Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
19REQ005092524
Την υπ΄αρίθμ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ.
118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 6816/05-02-2019,
Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα,
Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η εξειδίκευση της πίστωσης
για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση της πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ

4/6

ΑΔΑ: 6ΚΟΒΩ93-Μ9Ζ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621”, ανήκει στην
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση της πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση
της πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5003621” συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 2 έτη, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον Δήμο των “Εξόδων
Λειτουργίας” της πράξης, οι οποίες εγγράφονται στους κωδικούς:
- Κ.Α. 60.6473.0003 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου”
και εγγραφή ποσού 8.640,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.
- Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου” και
εγγραφή ποσού 9.720,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012.
 Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και118 του Ν. 4412/2016.
 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ”.
 Τις διατάξεις των άρθρων 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018.
 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010)
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση
Οικονομικών
 Την 33/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο τμήμα, Ζ κλιμάκιο).
 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β.
 Τις υπ΄αρίθμ. 134/27-6-2011 και 839/2018 ΑΔΣ.
 Την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση της πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621” για 2 έτη, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον Δήμο των “Εξόδων Λειτουργίας”
της πράξης, οι οποίες εγγράφονται στους κωδικούς:
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Κ.Α. 60.6473.0003 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου”
και εγγραφή ποσού 8.640,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.
Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2019 με τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου” και
εγγραφή ποσού 9.720,00 ευρώ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 3.220,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020 από τον ίδιο κωδικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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