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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2018..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 11ης-6-2018
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..250/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .11η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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.
20107/7-6-2018.. 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:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2018»
CPV: 92622000-7, Α∆ΑΜ: 18REQ002803143 2) Κατακύρωση
του
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού
ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινών
αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72
ευρώ µε ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση
δαπανών και διάθεση πιστώσεων».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας
Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του
∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού
ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια,
Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα
Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή
αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης
Ιουνίου 2016».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 –
31/12/2017».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας
KONICA MINOLTA”».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..250/2018..
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72
ευρώ µε ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.
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Σχετικά : Η υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Οικονοµική επιτροπή σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.
1βκαι 1γ «άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων» του Ν.
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α΄) µε την αριθ. 216/1-8-2017
απόφασή της µε θέµα «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός
ενδίκου µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο
υποθηκοφυλακείο» χορήγησε την σχετική εντολή προς νοµική εκπροσώπηση
του ∆ήµου και ανέθεσε τον χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης διά της άσκησης
κάθε αναγκαίας εξωδικαστικής ή δικαστικής ενέργειας µε σύνταξη, κατάθεση
αίτησης ακύρωσης αλλά και αίτησης αναστολής ενώπιον των αρµοδίων
δικαστηρίων κατά της απόφασης λειτουργίας του Κτηµατολογίου για τις ∆.Ε
του ∆ήµου µας στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα, για την παράστασή του
στη συζήτηση των ενδίκων µέσων και προς υποστήριξη µε κατάθεση σχετικού
υποµνήµατος και διενέργειας κάθε πρόσφορου νοµίµου µέσου για τη
περαίωση της εντολής.
Ειδικότερα:
Λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης
σπουδαιότητάς της, ορίστηκε ο δικηγόρος κ. Γεωργακόπουλος Αντώνιος, AM
4637,Σκουφά 60Α-Αθήνα, που διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εµπειρία
λόγω της πολυπληθούς ενασχόλησής του µε υποθέσεις ακυρωτικού
χαρακτήρα ενώπιον του ΣτΕ αλλά και των ∆ιοικητικών δικαστηρίων και της
ειδικής γνώσης του µε ζητήµατα δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και
Κτηµατολογίου και τις επιπτώσεις τους στη καταγραφή της περιουσίας
(έχοντας και πρόσθετη ειδική εµπειρία επι δηµοτικών πραγµάτων καθώς έχει
διατελέσει και Νοµάρχης και δηµοτικός σύµβουλος), για την εκπροσώπηση
του ∆ήµου ∆ιονύσου στον χειρισµό της προκείµενης υπόθεσης προς άσκηση
κάθε αναγκαίας εξωδικαστικής ή δικαστικής ενέργειας µε σύνταξη, κατάθεση
αίτησης ακύρωσης αλλά και αίτησης αναστολής ενώπιον των αρµοδίων
δικαστηρίων κατά της απόφασης λειτουργίας του Κτηµατολογίου για τις ∆.Ε
του ∆ήµου µας στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα, για την παράστασή του
στη συζήτηση των ενδίκων µέσων και προς υποστήριξη µε κατάθεση σχετικού
υποµνήµατος και διενέργειας κάθε πρόσφορου νοµίµου µέσου για τη
περαίωση της εντολής.
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
«Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων
αναφέρεται «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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 «Ανάληψη

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14
4. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986
5. Η υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.

παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111
"Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων" ποσού 1.664,72€ µε Φ.Π.Α.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.∆.80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14
 τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986
 Την υπ’ αριθ. 216/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 1.664,72€ µε Φ.Π.Α.σε
βάρος του Κ.Α. 00.6111 "Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων" του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Τσούκας Παναγιώτης.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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