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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..118/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..17ης/4/2015.. της ..5ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..9208/9-4-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 
Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 62344 µάρκας FODERIL στα Πλαίσια 
της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 31.12.2014 – 8.1.2015 και 10 - 11.2.2015 στο 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού Οικοπέδων 
και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αντλητικού Συγκροτήµατος και 

Σωληνουργικού ∆ικτύου στο Αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στη Ρέα της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αυτοµατισµών και Αντλίας του Αντλιοστασίου 
της Οδού Ναυαρίνου στη ∆ηµοτική Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης ∆οχείου ∆ιαστολής στο Φρεάτιο του 
Αντλιοστασίου της Οδού Μεθώνης στη ∆ηµοτική Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε 
την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» 
και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού προϋπολογισµού 24.747,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στον 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΙΓΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (310,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Πανοτόπουλου  
Παναγιώτη, ποσού (7.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Ανδρέα Κ. 
Παπαρρηγόπουλου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εγγραφή του ∆ήµου ως              
συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή αλληλογραφίας 
και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Ειρήνη Τριανταφύλλου/Τριανταφυλλίδου)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αλίκης ΚΑΠΡΑΛΟΥ περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 494,9 € [350+144,9] για ζηµιές απο πτώση δένδρου επι της 
οικίας της». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 2.804,40€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη απόδοση αποζηµίωσης που επέρχεται από την 
διάλυση της σύµβασης για την σύνταξη της µελέτης: «Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, 
περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος  
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία     
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος      
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 118/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αντλητικού Συγκροτήµατος και 

Σωληνουργικού ∆ικτύου στο Αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στη Ρέα της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Σύµφωνα:  
 
1. 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.  
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2. Με το µε αρ. πρωτ. 8320/31.3.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, ζητήθηκε η άµεση επισκευή του εφεδρικού αντλητικού 
συγκροτήµατος τύπου booster στο αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στην περιοχή της  
Ρέας, στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, καθώς επίσης η επισκευή του σωληνουργικού 
δικτύου, λόγω παλαιότητος και διαρροών, εντός του αντλιοστασίου. 
 
Οι υδραυλικοί του ∆ήµου, ως γνώστες της ανωτέρω κατάστασης, επιβεβαιώσαν τις συνεχείς 
διαρροές εντός του αντλιοστασίου από τις βάνες και τις φλάτζες, καθώς επίσης τη σοβαρή 
διάβρωση όλων των µεταλλικών µερών εντός του αντλιστασίου, και εισηγούνται προς το 
∆ήµο την άµεση επισκευή τους, γιατί το αντλιοστάσιο είναι «µέσα στο νερό» µε σοβαρό 
κίνδυνο καταστροφής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των αντλιών. 
 
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων ούτε σωληνουργούς, ύστερα από 
άµεση ενηµέρωση και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας, κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προκειµένου 
να µεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβληµα των διαρροών και το τι χρειάζεται να γίνει 
για την επισκευή του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος και την συνολικά ασφαλή 
λειτουργία του δικτύου. 
 
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 1.4.2015, και στη 
συνέχεια ενηµέρωσε το ∆ήµο για τις άµεσες εργασίες που πρέπει να γίνουν, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη προσφορά του, ως εξής: 
 
Α. Σωληνουργικό ∆ίκτυο 
o Αντικατάσταση 7 βανών Φ100 PN16, 
o Αντικατάσταση 2 βαλβίδων αντεπιστροφής Φ100 PN16, 
o Τοποθέτηση 2 αντικραδασµικών συνδέσµων Φ100 PN16, 
o Φλάντζες (11) και καµπύλες (5), ως απαιτείται από την διαρύθµιση του δικτύου, 
o Τοποθέτηση 2 αυτόµατων εξαεριστικών 1’’, 
o Κατασκευή µεταλλικής βάσης για τη στήριξη των αντλητικών, 
o Σωλήνα τούµπο Φ100 πάχους 6,2’’, 
o Βίδες γαλβανιζέ M16x60 µε παξιµάδι, 
o Τσόντες περµανίτου, 
o Μεταλλικό πίλλαρ διαστάσεων 100x80x32 cm, 
o Kαλώδια ΝΥΥ 4x4 σε σωλήνα σπιράλ, 
o Σύστηµα ξηράς λειτουργίας x 2, πλήρη, 
o Εργασία υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, 
 
Β. Επισκευή Αντλητικού Συγκροτήµατος 
o Εξάρµωση, έλεγχος, καθαρισµός και επανασύνδεση booster 
 
Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν µπορεί να είναι ασφαλής και αξιόπιστη, χωρίς 
την πλήρη αποκατάσταση των ανωτέρω, δηλαδή την επισκευή του εφεδρικού αντλητικού 
συγκροτήµατος και την αποκατάσταση των διαρροών του σωληνουργικού δικτύου, και 
επειδή η επισκευή τους µπορεί να γίνει µόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους 
υδραυλικούς του δήµου, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη για την άµεση αποκατάσταση όλων των ανωτέρω περιγραφέντων, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των 
βλαβών που προαναφέρθηκαν στο αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στην περιοχή της  
Ρέας, στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τις δύο συνηµµένες 
προσφορές που προσκόµισε στο ∆ήµο (µία για ποσό 6.580,50 € για τις σωληνουργικές 
εργασίες και µία για ποσό 1.168,50 € για την επισκευή του αντλητικού), για συνολικό ποσό 
7.749,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   
 
Επίσης παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης µε 
χρέωση ποσών  
o 4.446,50 € στον Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης», και 
o 3.302,50 € στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών»,  
τα οποία προέκυψαν από τον επιµερισµό των ποσών από τις δύο οικονοµικές προσφορές 
του κ. ∆εληγιάννη σύµφωνα µε την ακριβή περιγραφή των προσφερόµενων εργασίων (ΠΑΥ 
………. 2015). 

 
 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� το µε αρ. πρωτ. 8320/31.3.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που ανέφεραν 

στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των βλαβών που αναφέρονται στην 
εισήγηση και αφορούν το αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στην περιοχή της  Ρέας, 
στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τις δύο 
συνηµµένες προσφορές που προσκόµισε στο ∆ήµο (µία για ποσό 6.580,50 € για τις 
σωληνουργικές εργασίες και µία για ποσό 1.168,50 € για την επισκευή του 
αντλητικού), για συνολικό ποσό 7.749,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   

 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση µε χρέωση ποσών  

o €4.446,50 σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης», και 

o €3.302,50 σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών», τα οποία προέκυψαν από τον επιµερισµό των ποσών 
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από τις δύο οικονοµικές προσφορές του κ. ∆εληγιάννη σύµφωνα µε την ακριβή 
περιγραφή των προσφερόµενων εργασιών. 

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

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Φ91Ω93-0ΥΜ


		2015-04-23T08:20:58+0300
	Athens




