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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..11η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-03-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..101/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..11ης/03-03-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Μαρτίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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..5953/28-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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 1ο:«Έναρξη διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του ∆ηµοτικού περιπτέρου 
∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για ρύθµιση οφειλών βάσει των άρθρων 110-117 του 
Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α΄) & του άρθρου 6 της Πράξης Νοµοθ. 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α΄)». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση της αριθ. 89/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονοµικού έτους 2020». 
� ΘΕΜΑ 5ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την Προµήθεια Υπηρεσιών Συνδροµής σε 

διαδικτυακές Βάσεις ∆εδοµένων που αφορά τις διαδικασίες Σύναψης Σύµβασης 
(προµήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 ΚΑΕ 00.6451.0001». 

ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ένστασης για την “Υπηρεσία 
∆ιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο ∆ήµο ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του ∆ήµου ∆ιονύσου ». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: “Ολοκλήρωση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους 
οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου (κωδ. Πράξης (ΟΠΣ) 
5003809)”». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης της σύµβασης: «Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισµού 
4.249,48 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 15ης 
Νοεµβρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού 161.290,32 € (πλέον ΦΠΑ 24% )». 
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ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση 
Παραβόλων και ∆απανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και 
Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:«Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης µετά το πέρας των παρελάσεων για την 
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου». 
ΘΕΜΑ 13ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering-ΚΑΕ:15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 14ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συµµετοχή της Παιδικής –Νεανικής Χορωδίας 
∆ήµου ∆ιονύσου στην 5η Συνάντηση Παιδικών –Νεανικών Χορωδιών (5η ΣΠΝΧ) στη 
Νάουσα –ΚΑΕ:15.6471.0003». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.       1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης  
3. Κριεµάδης Στέφανος                
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Λακαφώση Παναγιώτα 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Τσούκας Παναγιώτης  
8. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Αριθµός Απόφασης: 101/2020 
 
� ΘΕΜΑ 5ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την Προµήθεια Υπηρεσιών Συνδροµής σε 

διαδικτυακές Βάσεις ∆εδοµένων που αφορά τις διαδικασίες Σύναψης Σύµβασης 
(προµήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 ΚΑΕ 00.6451.0001». 

 
       O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
Οι  βάσεις δεδοµένων θα  έχουν ως στόχο τη γρήγορη και εύκολη παρακολούθηση όλων 
των διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων του ∆ήµου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
πληρότητα των δικαιολογητικών της δαπάνης και η ορθή τήρηση του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου επίσης θα συνοδεύεται από την πρόσβαση σε µια επιπλέον διαδικτυακή βάση 
δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων στην οποία  θα µπορούµε  να βρούµε  τη νοµοθεσία, 
τη νοµολογία (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ),  

Το προϋπολογιζόµενο κόστος για την Πρόσβαση σε ∆ιαδικτυακές  Βάσεις  ∆εδοµένων  
ανέρχεται στο ποσό των 7.440,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 
00.6451.0001 µε την ονοµασία “Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2020-2021. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 
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“Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 
133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθµιση 
Οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-
2019): 
 “Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 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 
απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται 
σχετική απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων 
που χρήζουν εξειδίκευσης. 
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού…” 

2. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – 
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1: 
“∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] 
απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αν η 
εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο απευθείας 
ανάθεσης από τον δήµαρχο.” 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της 
σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης,…..” 

5. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε 
θέµα: “Εφαρµογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 
3852/2010”: 
“Από τη δηµοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο 
δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρµόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονοµική 
επιτροπή” 

6. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση 
Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) 
“Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση 
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των 
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Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1093/2010, και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 

8. Τις διατάξεις του Π. ∆/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 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

11. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων και 
Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήµατα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) 

12. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 
Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 

13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

14. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”  

15. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης των 
αναθέσεων 

16. Την υπ’ αριθµ. 4505/34366/09-09-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους αντιδηµάρχους . 

17. Την ανάγκη του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άµεσα 
στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1) Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  7.440,00€ (συµπ. ΦΠΑ)  για  την  προµήθεια 
Υπηρεσιών συνδροµής σε διαδικτυακές Βάσεις ∆εδοµένων που αφορά τις διαδικασίες 
Σύναψης Σύµβασης ( προµήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του ∆ηµοσίου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016   σε βάρος του ΚΑ .00.6451.0001, µε την ονοµασία 
“Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ” του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2020-2021. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις  διατάξεις των άρθρων 58, 72 και 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  

και ισχύει. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 14, 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-6-

2014). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 εδ. βαα και του αρθρ. 118 του Ν. 

4412/2016(ΦΕΚ 147Α). 
� Τις διατάξεις του  Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 77 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚΑ’ 

133/19-07-2018). 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
� Τις διατάξεις του Ν. 4652/2019. 
� Τα αρ. πρωτ. πρωτ. 39788/31-07-2018 και 65483/20-09-2019 έγγραφα του ΥΠ. 

ΕΣ. - ∆/νση Οικονοµικών. 
� Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
� Την εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ.:2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εξειδικεύει πίστωση ποσού  7.440,00 ΕΥΡΩ  για  την  προµήθεια Υπηρεσιών συνδροµής 
σε διαδικτυακές Βάσεις ∆εδοµένων που αφορά τις διαδικασίες Σύναψης Σύµβασης 
(προµήθειας και Υπηρεσίες) των φορέων του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 
4412/2016   σε βάρος του ΚΑ .00.6451.0001, µε την ονοµασία “Συνδροµές σε εφηµερίδες 
και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ” του προϋπολογισµού ο.ε. 2020-2021. 

 
 

           Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 
 
 

 Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Λακαφώση Παναγιώτα 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 

ΑΔΑ: 6504Ω93-Ψ08
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