ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..54η/2020..
της 1-12-2020

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..510/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..54ης/1-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..30019/27-112020..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, πρακτικού τεκμηρίωσης
τιμών, αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης».
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος
συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

&

ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Οικοδομικών
Εργασιών».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης &
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους”».
ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο
Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών
του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ DEMO ABEE” για στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 7ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης
Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη Διαχείρισης της Πράξης με Τίτλο “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για καταβολή
αποζημίωσης για ζημιά που υπέστει πνιγμού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που
αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την
Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”».
 ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις
διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».
ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4.Φωτάκης Ιωάννης
5.Λακαφώση Παναγιώτα
6.Ζαμάνης Διονύσιος
7.Τσούκας Παναγιώτης
8.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9.Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Ελευθερία Παππά Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Το 9ο θέμα απεσύρθη από τη ημερήσια διάταξη.
Ο Δ.Σ. κ.Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από το 10ο θέμα.
Αριθμός Απόφασης: 510/2020
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν4623/19, σύμφωνα με την οποία ορίζονται: Α.
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα η οικονομική επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο το οποίο έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες, και σύμφωνα με την: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
3.Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης
184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες.
4.Την υπ’ αριθμ. 118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου: “Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων
στο Δ. Διονύσου”.
5.Τις υπ’ αριθμ. 478/2019 και 301/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.
Διονύσου με τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις στην προθεσμία εκτέλεσης του
έργου μέχρι την 19/11/2020.
6.Την υπ’ αριθμ. 481/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, με
την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
7.Την από 18/11/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης
του έργου λόγω ανωτέρας βίας.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Την 19/11/2018 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», με συμβατική
προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την
19/11/2019.
Αντικείμενο του έργου είναι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η
απορροή όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου Διονύσου.
Με τις υπ’ αριθμ. 478/2019 και 301/2020 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δ. Διονύσου, εγκρίθηκαν παρατάσεις στην προθεσμία περαίωσης
του έργου μέχρι την 19/11/2020.
Την 18/11/2020 υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο με αρ. πρωτ. Δ.
Διονύσου 29337/20-11-2020, με το οποίο ζητήθηκε να παραταθεί η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, (επιδημία COVID-19) για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020, παρατείνεται η
ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’83/10-042020) περί κύρωσης της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνο’ι’ού COVID-19,

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”, και συγκεκριμένα τις διατάξεις
του άρθρου εξηκοστού της ανωτέρω Π.Ν.Π., δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές για χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό
διάστημα που θα καθορίζεται με την οικία απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου, λόγω ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.
4412/2016, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.
Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:
Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τρεις (3)
μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/02/2021, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, λόγω των
έκτακτων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρα βία).
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του 147 του Ν. 4412/16.
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/19.
 Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020.
 Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4683/2020 (Α’ 83).
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68).
 Την υπ’ αριθμ. 118/2019 ΑΔΣ.
 Τις υπ’ αριθμ. 478/2019, 481/2020 και 301/2020 ΑΟΕ..
 Τους 1ο ΑΠΕ και 2ο ΑΠΕ.
 Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση.
 Την με αριθ. Πρωτ.29337/20-11-2020 αίτηση του αναδόχου.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές
επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή
μέχρι την 19/02/2021, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων
της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρα βία).
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τσουδερός Ιωάννης
Κριεμάδης Στέφανος
Φωτάκης Ιωάννης
Λακαφώση Παναγιώτα
Ζαμάνης Διονύσιος
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

