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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-5-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..126/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9η/23-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .23η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..14771/19-5-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση 
παρέµβασης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Aνάθεση σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη του χειρισµού νοµικών 
διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του ∆ήµου έναντι των εταιρειών  ΕNERGA KAI 
HELLAS POWER». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1)Έγκριση πρακτικού Νο.2 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών για τον Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» 2) 
Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση Πρακτικού  Νο3 κατακύρωσης δικαιολογητικών του Ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER 
CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», και 2) κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε. 2017 για την παροχή 
υπηρεσιών «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», 
συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.836,00 ευρώ µε ΦΠΑ  
µετά από την υπ΄αριθ. 104/2014 ΑΟΕ και την 127/2014 Α∆Σ». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και του Τρόπου Ανάθεσης για 
τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης 
∆.Ε. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και τρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσίας  Συντήρησης Ανελκυστήρων ∆ηµοτικών Κτιρίων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 

δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια πλαστικού δαπέδου για την τοποθέτηση των υπαίθριων σκακιών». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών 
ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Αναβάθµιση 
πληροφοριακών υποδοµών ∆ήµου ∆ιονύσου», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «∆ιόρθωση της απόφασης 104/2017 της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» β) των 
τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση ων τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Επισκευή και 
συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. ∆ιονύσου 
Σχολ. Έτους 2017»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ 
∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 558,00€  για την 
‘Συνδροµή σε δίκτυο µόνιµων σταθµών αναφοράς εντοπισµού θέσης εξαρτηµένους 
από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 7.460€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την 
επιµόρφωσή τους». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/10/2016 – 31/12/2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής µελέτης 
για την Προµήθεια Αθλητικού Υλικού του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Άνοιξης, µε 
απευθείας ανάθεση». 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Στάικος Θεόδωρος     
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος  
6. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 18ου Θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε 
α/α 9 εως 13 της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 23ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..126/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 

δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη  (οικονοµική συµµετοχή) για 
εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ. (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:  

 
α/α Αρ. ∆Ε∆∆ΗΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 
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1 3059/16-3-17 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ   Τοποθέτηση στύλων & φωτιστικών 2337,65 

2 3058/16-3-17 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τοποθέτηση στύλων & φωτιστικών και 

µεταφορά 2337,65 

3 1688/14-2-17 
ΑΡΜΟΝΙΑΣ   Τοποθέτηση Ιστών & φωτιστικών 3506,47 

4 2317/28-2-17 
ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Ρευµατοδότηση 3Χ40Α 799,62 

5 2094/22-2-17 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Μονοφασική Παροχή 335,26 

6 3155/20-3-17 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΓΡ. 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ρευµατοδότηση 3Χ63Α 
1592,16 

7 3900/5-4-17 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ Τοποθέτηση στύλου & φωτιστικού 

1168,82 
  

ΣΥΝΟΛΟ 12.077,63€ 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 

17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 

3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

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

λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου  Παναγιώτα Χανιώτη 
του Φώτιου κλάδου ∆Ε1 , ποσού 13.000,00 €  µε σκοπό την 
αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε 12.077,63€ 
και όποιας άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο 
του ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

2. Να εγκριθεί  και να διατεθεί  η σχετική δαπάνη από τους παρακάτω Κ.Α.  
 

Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

  30.6211.0002 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 6.500,00 

  20.6211.0004 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 6.500,00 

 
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: 
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� το Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
� την 129/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Παναγιώτας Χανιώτη 
του Φώτιου κλάδου ∆Ε1, ποσού €13.000,00 µε σκοπό την αντιµετώπιση 
της δαπάνης(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ 
(π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος 
παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου 
∆ιονύσου, η οποία ανέρχεται σε €12.077,63 και όποιας άλλης σχετικής, 
παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την 
απαλλαγή του υπολόγου. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πιστώσεις από τους παρακάτω Κ.Α.  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

30.6211.0002 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 6.500,00 

20.6211.0004 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 

6.500,00 

 
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 δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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