Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.02 14:11:36
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Β9ΥΩ93-Σ49

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..54η/2020..
της 1-12-2020

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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..503/2020..
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».
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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: 503/2020
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα».
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O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1. την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40
του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανοµών Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης
πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»
2. το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
Ν.4722/20 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το
οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθµού,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα,
διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10)
ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης,
επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες
ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην
αµέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου, ύστερα από δεσμευτική
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την
εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής».
Βάσει των ανωτέρω εισηγούσαστε την αποδοχή των κάτωθι:
 Της έκτακτης επιχορήγησης του Δήµου Διονύσου προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από τον την εµφάνιση του
κορωνόϊου covid-19, με το συνολικό χρηματικό ποσό των 133.227,56€ στον
κωδικό εσόδου 1211.0009, βάσει της αριθ. 79903/20-11-2020 Απόφασης του
ΥΠΕΣ (Α∆Α:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ).
Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα
πιστωθεί στους ακόλουθους ΚΑΕ του ο.ε 2020:Ως ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
-

15.6142.0010 «Προμήθεια υπηρεσιών για την αντιμετώπιση από τη διασπορά
του κορωνόϊου covid-19», χρηματικό ποσό 35.227,56€
15.6699.0004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση από τη
διασπορά του κορωνόϊου covid-19», χρηματικό ποσό 98.000,00€

 της ένταξης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων
Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ5070494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020», με το συνολικό χρηματικό ποσό των 212.430,60€ στον
κωδικό εσόδου 1315.0009, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3208/26102020 (ΑΔΑ:
6ΧΙΑ7Λ7-ΜΛ2) Πράξη της Περιφέρειας Αττικής. Το συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό θα πιστωθεί στον ακόλουθο ΚΑΕ του ο.ε 2020:
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-64.7331.0003 με τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου
(Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από ΠΔΕ)»


της ένταξης του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις και Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος
Χώρου στο Κτίριο που Παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την Στέγαση του
ΕΠΑ.Λ Κρυονερίου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με το συνολικό
χρηματικό ποσό των 3.100.000,00€ στο κωδικό εσόδου 1315.0008, σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ 19260/14.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα πιστωθεί στους
ακόλουθους ΚΑΕ του ο.ε 2020, ως ακολούθως:

-

64.7331.0002 με τίτλο «Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο
κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Χρημ/ση από το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»», χρηματικό ποσό 2.000,00,00€

-

64.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ΕΠΑΛ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/σης
«ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΥΠΟΕΡΓΟ 2», χρηματικό ποσό
1.100.000,00€

 Της 1ης Τροποποίησης της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης
επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με το συνολικού χρηματικό
ποσό των 223.00,00€ στο κωδικό εσόδου 1315.0010, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ 68484/16.10.2020 (ΑΔΦΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα πιστωθεί στον ακόλουθο ΚΑΕ του ο.ε
2020:
-62.7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού, χρημ/η από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν.4735/20.
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4722/2020 (Α΄ 177).
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020).
 Τις αριθ. Πρωτ. 19260/14.10.2020, 68484/16.10.2020 και 79903/20-11-2020
Αποφάσεις του ΥΠΕΣ.
 Την αριθ. πρωτ. 3208/26102020 Πράξη της Περιφέρειας Αττικής.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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 Αποδέχεται την έκτακτη επιχορήγηση του Δήµου Διονύσου προς κάλυψη
έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από τον την
εµφάνιση του κορωνόϊου covid-19, με το συνολικό χρηματικό ποσό των
133.227,56€ στον κωδικό εσόδου 1211.0009, βάσει της αριθ. 79903/20-112020 Απόφασης του ΥΠΕΣ (Α∆Α:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ). Το συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό θα πιστωθεί στους ακόλουθους ΚΑΕ του ο.ε 2020:Ως
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
-

15.6142.0010 «Προμήθεια υπηρεσιών για την αντιμετώπιση από τη διασπορά
του κορωνόϊου covid-19», χρηματικό ποσό 35.227,56€

-

15.6699.0004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση από τη
διασπορά του κορωνόϊου covid-19», χρηματικό ποσό 98.000,00€

 Αποδέχεται την ένταξη του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών
Κτιρίων Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ5070494 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020», με το συνολικό χρηματικό ποσό των
212.430,60€ στον κωδικό εσόδου 1315.0009, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
3208/26102020 (ΑΔΑ: 6ΧΙΑ7Λ7-ΜΛ2) Πράξη της Περιφέρειας Αττικής. Το
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα πιστωθεί στον ακόλουθο ΚΑΕ του ο.ε 2020:
-64.7331.0003 με τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου
(Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από ΠΔΕ)»
 Αποδέχεται την ένταξη του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις και Διαμορφώσεις
Περιβάλλοντος Χώρου στο Κτίριο που Παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την
Στέγαση του ΕΠΑ.Λ Κρυονερίου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με το
συνολικό χρηματικό ποσό των 3.100.000,00€ στο κωδικό εσόδου 1315.0008,
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 19260/14.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα
πιστωθεί στους ακόλουθους ΚΑΕ του ο.ε 2020, ως ακολούθως:
-

64.7331.0002 με τίτλο «Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο
κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Χρημ/ση από το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»», χρηματικό ποσό 2.000,00,00€

-

64.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ΕΠΑΛ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/σης
«ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΥΠΟΕΡΓΟ 2», χρηματικό ποσό
1.100.000,00€

 Αποδέχεται την1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης
επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με το συνολικού χρηματικό
ποσό των 223.00,00€ στο κωδικό εσόδου 1315.0010, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ 68484/16.10.2020 (ΑΔΦΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα πιστωθεί στον ακόλουθο ΚΑΕ του ο.ε
2020:

ΑΔΑ: 9Β9ΥΩ93-Σ49

-62.7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού, χρημ/η από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων.

