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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..2η/2021..
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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..27/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..2ης/19-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Σήμερα την ..19η Ιανουαρίου 2021.., 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..1204/15-1-2021..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 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την«Αποκατάσταση Αφανών Βλαβών Δικτύου
Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες αποκομιδής & διαχείρισης βιοαποδομησιμών &
ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού
67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων» με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισμού 72.168,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Παροχή
Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Διονύσου για δυο
έτη» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του
Δήμου Αλιβιζάτου Δήμητρας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του
Δήμου Παραβατού Αλέξανδρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του
Δήμου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 593/2020 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη
απόφασης για έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου και
της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως
31-12-2019»».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
 ΘΕΜΑ 14ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή
δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή 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).
Αριθμός Απόφασης: 27/2021
ΘΕΜΑ 14ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης
(οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών,
μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου».

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
Προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει τη δαπάνη (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση
έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων) σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
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α/α

Αριθμός
Εγγράφου
ΔΕΔΔΗΕ

1

18796/712-2020

Τοποθεσία
ΟΔΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ
– Δ.Ε.
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Εργασία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Ποσό

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣ
Η ΣΤΥΛΟΥ

13389325

1.598,36 €

Έχοντας υπόψη:
-

Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.Δ. 17-5/15-659 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόμου
3463/06.
Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από
το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').
Το υπ’ αριθμ. 18796/7.12.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
 Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο

όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ κλάδου ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών, ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την
αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχονται σε 1.598,36€ και όποιας
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι
την απαλλαγή του υπολόγου.
 Την απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού, από τον υπόλογο του χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής, εντός τριμήνου από την έκδοσή του.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/06.
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 εδ. 3 του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018/Α').
 Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.Δ. 17-5/15-659 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
 Το υπ’ αριθμ. 18796/7.12.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ.
 Τις
τοποθετήσεις
των
Δημοτικών
Συμβούλων
(λεπτομέρειες
στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο
όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ποσού 2.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την αντιμετώπιση των
παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχονται σε 1.598,36 ΕΥΡΩ και όποιας άλλης σχετικής,
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παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την απαλλαγή του
υπολόγου.
2.-Η απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού, από τον υπόλογο του χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής να γίνει εντός τριμήνου από την έκδοσή του.
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.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

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

