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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για  την μεταφορά όλου του εξοπλισμού του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, του Δημοτικού Πολυιατρείου και του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου  σε νέο 

κτίριο.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ.140/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 

πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την εν θέματι αναφερόμενη εργασία και για 

το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους .

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή   10/06/2016, (μεταξύ 8:00πμ

με 15:00μμ).

Η Αντιδήμαρχος 

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/2016.. 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 24ης-5-2016
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος ..Αριθ. Απόφασης: ..140/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  ..9ης/24-5-2016.. Δημόσιας  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης  της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα  την  ..24η Μαΐου  2016..,  ημέρα  ..Τρίτη.. και  ώρα  ..13:00.. η  Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29
&  Αθ.  Διάκου  01  κατόπιν  της  υπ’  αριθ.   ..13042/20-5-2016..  πρόσκλησης  για
συνεδρίαση,  του  Προέδρου  κ.  Διονύσιου  Ζαμάνη,  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 στο κατωτέρω θέμα της
ημερήσιας διάταξης:

 1  ο   ΘΕΜΑ  ΕΗΔ: «A)Aπευθείας  ανάθεση   της  εργασίας  «Μεταφορά  του
Κοινωνικού  Παντοπωλείου,  του  Δημοτικού  Πολυϊατρείου  και  του  ΚΕΠ  Αγ.
Στεφάνου του Δήμου μας”
Β)Έγκριση  της  δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και    διάθεση
πίστωσης»

2  ο   ΘΕΜΑ  ΕΗΔ: «Εκδίκαση  της   αριθμ  πρωτ.  13272  23-05-2016  ένστασης  της
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ  ΧΑΡΤΙΚΑ  ΑΕ»  κατά  των  όρων  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων  Γραφείου –
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»»
ΘΕΜΑ 1  ο  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων
σε εκπαιδευτική ημερίδα».
ΘΕΜΑ  2  ο  : «Μίσθωση  ακινήτου  για  την  στέγαση  του  Λυκείου  Δροσιάς  από  την
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας».
ΘΕΜΑ 3  ο  : «Έγκριση της  δαπάνης  και  της  διάθεσης  πίστωσης για  την  «Παροχή
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταμειακής Υπηρεσίας»».
ΘΕΜΑ  4  ο  : «Λήψη  απόφασης  για  την  άσκηση  ενδίκων  μέσων  ενώπιον  παντός
αρμοδίου δικαστηρίου κατά της ατομικής ειδοποίησης και της ταμειακής βεβαίωσης
της  Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κηφισιάς».
ΘΕΜΑ 5  ο  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθ.
43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ  6  ο  : «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης για  την  αποζημίωση  του
ΜΠΙΤΟΥΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ  για  τη  ζημιά  που  υπέστη  το  όχημά  του  από  πτώση  σε
λακκούβα».
ΘΕΜΑ  7  ο  : «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης για  την  αποζημίωση  της
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ για τη ζημιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της
από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 8  ο  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΑΝΑΗ, σύμφωνα με την υπ αριθ.
32/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ  9  ο  : «Απαλλαγή  υπολόγου  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
Πανοτόπουλου  Παναγιώτη  ποσού  (10.000,00  €  και  έγκριση  απόδοσης
λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 10  ο  : «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης για  την  αποζημίωση  της
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζημιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από
πτώση σε λακκούβα».



ΘΕΜΑ  11  ο  : «Καθορισμός  νέας  ημερομηνίας  διεξαγωγής  Διαγωνισμού  για  την
ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου  «Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  τμήματος  οδού
Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»».
ΘΕΜΑ 12  ο  : «Έγκριση  Έκδοσης  Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για  την
Ανανέωση  Δικαιολογητικών  Οδηγών  του  Δήμου  (Έκδοση  Κάρτας  Ηλεκτρονικού
Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ))».
ΘΕΜΑ  13  ο  : «Επείγουσα  Απευθείας  Ανάθεση  Προμήθειας  Ανταλλακτικών  -
Συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 14  ο  : «Έγκριση μελέτης όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού  Δήμου  οε  2016  για  την  «Προμήθεια  Αυτοκινήτων»  του  Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 15  ο  : «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου οε
2016 για την Προμήθεια Υδραυλικών ειδών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 16  ο  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε
2016 για την  Προμήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχημάτων του Δήμου». 
ΘΕΜΑ 17  ο  : «Έγκριση μελέτης όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήματος
και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πρασίνου» του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ  18  ο  : «Έγκριση  μελέτης  όρων  Διακήρυξης,  Δαπάνης  και  Διάθεση  των
σχετικών  πιστώσεων  Προϋπολογισμού   για  την  ανάθεση  «Προμήθεια  Υγρών
Καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016-2017» του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 19  ο  : «Έγκριση μελέτης όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου οε 2016 για την «Προμήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας»
του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 20  ο  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε
2016 για την Προμήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων
Κυκλοφορίας Μηχανημάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.Δ.
ΘΕΜΑ 21  ο  : «Έγκριση  της  δαπάνης  και  της  διάθεσης  πίστωσης  κι  ορισμός  του
τρόπου  διενέργειας  της  εργασίας  για  “Συντήρηση  και  προμήθεια  αναλωσίμων
φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA”».
ΘΕΜΑ  22  ο  : «Έγκριση  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών  για  τις  υπηρεσίες  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης  του
λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυϊατρείου».
ΘΕΜΑ 23  ο  : «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την “Προμήθεια
λογισμικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτημάτων Δημοτών”».
ΘΕΜΑ 24  ο  : «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισμού  ο.ε.
2016, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες».

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  εννέα  (9)  μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                    
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.       1. Αλεξανδρής Δημήτριος
2. Κωστάκης Δημήτριος 2. Μπιτάκος Παναγιώτης
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 3. Κοντάκης Κυριάκος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης
5. Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.  Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου.



Ο  Δήμαρχος  και  πρόεδρος  της  επιτροπής  εισηγήθηκε  για  το  κατεπείγον
συζήτησης  του  θέματος  «A)Aπευθείας  ανάθεση   της  εργασίας  «Μεταφορά  του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δημοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου
του Δήμου μας”

Β)Έγκριση  της  δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και    διάθεση
πίστωσης».

Η Οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και
 Την εισήγηση του Δημάρχου

Αποφάσισε  ομόφωνα  την  συζήτηση  του  θέματος  «A)  Απευθείας  ανάθεση   της
εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δημοτικού Πολυϊατρείου
και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του Δήμου μας”
Β)Έγκριση  της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης»
ως κατεπείγον.

Αριθμός Απόφασης:  ..140/2016..

 1  ο   ΘΕΜΑ  ΕΗΔ: «A)  Απευθείας  ανάθεση   της  εργασίας  «Μεταφορά  του
Κοινωνικού  Παντοπωλείου,  του  Δημοτικού  Πολυϊατρείου  και  του  ΚΕΠ  Αγ.
Στεφάνου του Δήμου μας”
Β)Έγκριση  της  δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και    διάθεση
πίστωσης»

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση:

       Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή

«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. 

 Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες,

οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους

δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)

παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α),

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς

τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής:

«1.Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων,

παροχής  υπηρεσιών  ή  εκτέλεσης  έργων  για  ετήσια  δαπάνη  μέχρι  ποσού  ενός

εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.



Από  το  ποσό  αυτό  και  μέχρι  τέσσερα  εκατομμύρια  (4.000.000)  δρχ.  Απαιτείται

διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή

επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. Απαιτείται

σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

κατόπιν  διενέργειας  τακτικού  διαγωνισμού  (ανοικτού  ή  κλειστού),  βάσει  της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα ανωτέρω χρηματικά όρια αυξήθηκαν με την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431

Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού

Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ.

35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών

ως εξής:

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της 

προηγουμένης

περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

γ)  Με  διενέργεια  τακτικού  διαγωνισμού  άνω  του  ποσού  των  εξήντα  χιλιάδων

(60.000)

ευρώ.

Οι  περιορισμοί  των  ως  άνω  ποσών  αναφέρονται  σε  σχέση  με  το  ύψος  της

εγγεγραμμένης  ετήσιας  πίστωσης  κατά  Ειδικό  Φορέα  και  Κ.Α.Ε.  στον

προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σύμφωνα  με  την  Ε.Σ  Τμ.  7  Πράξη  33/2012  η  έγκριση  διενέργειας  ορισμένης

δημοτικής προμήθειας ή υπηρεσίας η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχετική, η αριθμ. 175/2015 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Διονύσου,σύμφωνα με την

οποία

η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις παρ. δ & ε του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'):  Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης η οικονομική επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να:

α) 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,

  Ο Δήμος μας με την 157/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ενέκρινε “την Μίσθωση ακινήτου , το οποίο να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των

υπηρεσιών- δομών: Δημοτικό Γυμναστήριο, ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου, Πολυϊατρείο, ΚΕΠ



Αγ. Στεφάνου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, διοικητικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΣΤΙΑ”

και το αρχείο της Πολεοδομίας οι οποίες υπολογίζονται περίπου στα 1.000τ.μ. εντός

των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου. 

Με  την  22/2016  κατά  πλειοψηφία  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

“κατακυρώθηκε  η  δημοπρασία  για  την  μίσθωση  ακινήτου  1345τ.μ.  που  θα

στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε, η

οποία προσέφερε το ποσό των €8.700 ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι

για  τα  τέσσερα  προσεχή  χρόνια  και  έως  01.01.2020,  που  θα  μπορεί  να  γίνει

επαναδιαπραγμάτευση της μίσθωσης σύμβασης.”

   Με την 93/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου μας  εγκρίνεται

κατά  πλειοψηφία   η  μεταφορά  (αναγκαιότητα)  των  τριών  υπηρεσιών-  δομών:

Πολυϊατρείου, ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου και Κοινωνικού Παντοπωλείου και την μεταφορά

όλου  του  εξοπλισμού  τους  (γραφεία,  συρταριέρες,  ντουλάπες  ,αρχεία  κ.ά)  στο

μισθωμένο κτίριο επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Δ.Ε Αγ. Στεφάνου. Το

συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 2.000€. Για την εν λόγω αναγκαιότητα έχει

γραφτεί σχετική πίστωση και το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ  θα βαρύνει τον Κ.Α.

15.6234 ο.ε 2016 με τίτλο “Μισθώματα μεταφορικών μέσων” και το ποσό των χιλίων

(1.000) ευρώ τον Κ.Α. 10.6234 ο.ε 2016 με τίτλο “Μισθώματα μεταφορικών μέσων”.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη
1. Τις διατάξεις του ΠΔ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
(ΦΕΚ: Α/11/1980)
2. του Ν. 3463/2006. «ΔΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)
3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
4. του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010)
5.  Τις  διατάξεις  του  ν.  4155/2013  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ
20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014
6.  του  Ν.4281/2014«Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»,  (ΦΕΚ
Α/160/2014) προτείνεται να εγκριθεί:

α) η απευθείας ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
του  Δημοτικού  Πολυϊατρείου  και  του  ΚΕΠ  Αγ.  Στεφάνου  του  Δήμου
μας΄προϋπολογισμού 2.000,00€ 

β)Η έγκριση της συνολικής δαπάνης  ύψους 2.000€ και η διάθεση των πιστώσεων:
1.0000,  00€   σε  βάρος  του   Κ.Α.  15.6234  ο.ε  2016  με  τίτλο  “Μισθώματα
μεταφορικών μέσων”
 1.000,00  ευρώ  σε  βάρος  του   Κ.Α.  10.6234  ο.ε  2016  με  τίτλο  “Μισθώματα
μεταφορικών μέσων” του προϋπολογισμού οε 2016(Π.Α.Υ.)
.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:



 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
 Τις διατάξεις του ΠΔ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των

ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980)
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. «ΔΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)
 Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά

χρηματικά όρια.
 Τις  διατάξεις  του  ν.  4155/2013 «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων  και  άλλες  Διατάξεις»,όπως  τροποποιήθηκε  με  την
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

 Τις διατάξεις του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014)

 Τις αριθ. 605 & 606/2016 ΠΑΥ
 Το γεγονός ότι το θέμα κρίθηκε κατεπείγον.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητο-

φωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α)  Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  της εργασίας  «Μεταφορά  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου, του Δημοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του Δήμου
μας» προϋπολογισμού €2.000,00. 

β) Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους €2.000 και διαθέτει πιστώσεις:
€1.000,00 σε βάρος του  Κ.Α. 15.6234 ο.ε 2016 με τίτλο “Μισθώματα μεταφορικών
μέσων” και
€1.000,00 σε βάρος του  Κ.Α. 10.6234 ο.ε 2016 με τίτλο “Μισθώματα μεταφορικών
μέσων” του προϋπολογισμού οε 2016.

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ζαμάνης Διονύσιος Δή-
μαρχος

ΤΑ   ΜΕΛΗ.
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Στάικος Θεόδωρος
4. Κωστάκης Δημήτριος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:    

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, πολιτισμού & Αθλητισμού. 


