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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..10η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-6-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..141/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..10η/12-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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. ..16984/8-6-2017.. 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 1ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 
Λυκείου ∆ροσιάς  και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσιών Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη 
σχετικής απόφασης» . 
ΘΕΜΑ 3ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (5.508.00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής – Υπόγειων Κάδων)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
υλικού και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης 
συντήρησης και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης», β) της µελέτης και 
γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων 
∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 2017». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της µελέτης και 
των όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου 
∆ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισµού “». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον "Μικροβιολογικό 
& Χηµικό Έλεγχο Νερού" και β) την υπ' αριθ. 4/2017 µελέτη». 

 
 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. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..141/2017.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 

Λυκείου ∆ροσιάς  και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

Έχοντας υπόψη: 
  
1. τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α) 
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.)  
3. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
4. την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων. 

5. την υπ’ αριθ. 16/08.03.2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε 
η µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς. 

6.  την υπ’ αριθ. 143/24.05.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής  που  
εγκρίθηκε η από 07.04.2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και οι 
όροι της  διακήρυξης της δηµοπρασίας  
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7.  την υπ αριθ. 917/14237/31.05.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου που προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός καλώντας τους ενδιαφερόµενους εντός 20 ηµερών να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

8.  το από 26.09.2017  πρακτικό για τον έλεγχο του φακέλου µε αριθ. πρωτ. 
16858/16.06.2016  που συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981 
που συστάθηκε µε την 59/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. το από   01.12.2016 πρακτικό  της  Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981  
10. το από  13.12.2016 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την 

στέγαση του Λυκείου ∆ροσίας   της Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του 
Ν.3467/2016, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ.30454/2099/31.10.2016 απόφαση ∆ηµάρχου 

11. το από  08.02.2017 πρακτικό για τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα της  Επιτροπή του άρθρου 1. του Π∆.270/1981 που  
συγκροτήθηκε µε την 13/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται : 
 

   1.-Η έγκριση των  πρακτικών που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 
του  Π∆.270/1981 και η Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2016 
   2.-Η κατακύρωση της δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου  που θα 
στεγαστεί το Λύκειο ∆ροσιάς ιδιοκτησίας του  ΖΑΝΝΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΚΑΛΗΣ  (εµβαδον κτιρίων  Α’ ορόφου 785,43 
τ.µ. και Β’ ορόφου 477,18 τ.µ., µε αύλειο χώρο 1.000 τ.µ.) , το οποίο  προσέφερε το 
ποσό των 8.520,00€ ανά µήνα . Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε όλες τις περιπτώσεις µέχρι το 
τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 
    

                                                                    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α) 
� τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.)  
� τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
� την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων. 
� την υπ’ αριθ. 16/08.03.2016  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε 

η µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς. 
�  την υπ’ αριθ. 143/24.05.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής  που  

εγκρίθηκε η από 07.04.2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και οι 
όροι της  διακήρυξης της δηµοπρασίας  
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�  την υπ αριθ. 917/14237/31.05.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου που προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός καλώντας τους ενδιαφερόµενους εντός 20 ηµερών να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
�  το από 26.09.2017  πρακτικό για τον έλεγχο του φακέλου µε αριθ. πρωτ. 

16858/16.06.2016  που συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981 
που συστάθηκε µε την 59/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� το από 01.12.2016 πρακτικό  της Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981  
� το από 13.12.2016 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την 

στέγαση του Λυκείου ∆ροσίας της Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του 
Ν.3467/2016, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 
30454/2099/31.10.2016 απόφαση ∆ηµάρχου 
� το από  08.02.2017 πρακτικό για τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του 

συµµετέχοντα της Επιτροπή του άρθρου 1. του Π∆.270/1981 που  
συγκροτήθηκε µε την 13/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τα πρακτικά που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  

Π∆.270/1981 και η Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2016. 
2. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την µίσθωση ακινήτου  που θα στεγαστεί το 

Λύκειο ∆ροσιάς ιδιοκτησίας του ΖΑΝΝΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΚΑΛΗΣ  (εµβαδον κτιρίων  Α’ ορόφου 
785,43 τ.µ. και Β’ ορόφου 477,18 τ.µ., µε αύλειο χώρο 1.000 τ.µ.), το οποίο  
προσέφερε το ποσό των 8.520,00€ ανά µήνα. Η διάρκεια της µίσθωσης 
ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε 
όλες τις περιπτώσεις µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 
 

 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. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: ΩΜΥΧΩ93-Ρ9Χ


		2017-06-15T08:11:35+0300
	Athens




