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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-7-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..179/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12η/4-7-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .4η Ιουλίου 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. ..19737/30-6-
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 ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 25.8116.0001 µε την 
ονοµασία «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» και  νέα έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
166/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
167/2017 Α∆Σ.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή 
δικαστικών  εξόδων  της υπ’ αριθ. 8285/2016 ∆ιαταγή πληρωµής.». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Λοιπού Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πρασίνου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Φυτούση Χρυσούλας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιά 2 ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
λακκούβα επί του οδοστρώµατος.». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αίτηµα της κ. Προύτσου Νιόβης περί καταβολής αποζηµίωσης 
για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Χλωριωτών (Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών) και Υπηρεσίας 
Συντήρησης». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών 
στις Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες του Πολιτιστικού Κέντρου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγίου Στεφάνου και του Πολιτιστικού Κέντρου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Κρυονερίου». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση 

Ζηµιών του Εξοπλισµού Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 20ης Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017», 
προϋπολογισµού 200.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε. 2017 για νέο έργο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών προδιαγραφών.». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη καθώς και  Ενηµέρωση & Αναβάθµιση  
Λογισµικού εξοπλισµού»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης αποχώρησε µετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος 
για το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος δηλώνοντας αντίθετος προς την 
σύνθεση της Επιτροπής για την οποία έχουν προσφύγει στον ελεγκτή 
νοµιµότητας και περιµένουν την σχετική απόφαση. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..179/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση 

Ζηµιών του Εξοπλισµού Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
1. Σύµφωνα 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».  

 
2. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
άρθρο 32 «Προσφυγή στη ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί 
να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Σύµφωνα µε το Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 

158,  
«4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν αν διατίθενται µε 
απόφαση δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή 
δαπανών, οι οποίες αφορούν: 
β). Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό 
που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23Α’), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί 
να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δήµαρχου ή του προέδρου 
της Κοινότητας. 
… 
7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β’ της παραγράφου 4 του παρόντος και 
στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα 
ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στου προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που 
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση προϋπολογισµού 
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γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου». 

 
 
 
 
 
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

1) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
∆ηµάρχου, 

2) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής, 

3) τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

4) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

5) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) για το ότι τα υλικά και το κόστος επισκευής 
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης είναι υποχρεωτική δαπάνη, και τις 
διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ότι µπορούν να διατίθενται µε 
απόφαση δηµάρχου πιστώσεις για την πληρωµή δαπανών που 
αφορούν την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα 
ύδρευσης, 

6) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
7) την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
8) το µε αρ. πρωτ. 18631/20.6.2017 έγγραφο του Τµήµατος Ύδρευσης το 

οποίο ενηµερώνει ότι υπάρχει καµένη δοσοµετρική αντλία χλωρίωσης 
στο αντλιοστάσιο του Ιππικού Οµίλου, διαρροή υποχλωριώδους 
νατρίου από τη δεξαµενή του αντλιοστασίου της Αγίας Σωτήρας και 
κλοπή δοσοµετρικής αντλίας και δεξαµενής υποχλωριώδους νατρίου 
από το αντλιοστάσιο της Γηπέδου, 

 
ελήφθει η 1763/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
19741/30.6.2017) µε την οποία αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη 
αποκατάστασης των βλαβών και απωλειών εξοπλισµού χλωρίωσης 
πόσιµου νερού στα αντλιοστάσια του Ιππικού Οµίλου, της Αγίας Σωτήρας 
και του Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας. 
 

5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
απέστειλε Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία HELLAS 
ENVIRONMENT ΕΠΕ η οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε τη συνηµµένη 
προσφορά για ποσό 2.291,52 €.  

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
� αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την 

«Αποκατάσταση Ζηµιών του Εξοπλισµού Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού 
στα Αντλιοστάσια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας» στην εταιρία 
HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ έναντι ποσού 2.291,52 €,  
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� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο 

«Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων κλπ Εγκαταστάσεων 
Ύδρευσης» (ΠΑΥ …. / 2017). 

                                
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 και 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
� την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
� τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
� την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
� το µε αρ. πρωτ. 18631/20.6.2017 έγγραφο του Τµήµατος Ύδρευσης το 

οποίο ενηµερώνει ότι υπάρχει καµένη δοσοµετρική αντλία χλωρίωσης 
στο αντλιοστάσιο του Ιππικού Οµίλου, διαρροή υποχλωριώδους 
νατρίου από τη δεξαµενή του αντλιοστασίου της Αγίας Σωτήρας και 
κλοπή δοσοµετρικής αντλίας και δεξαµενής υποχλωριώδους νατρίου 
από το αντλιοστάσιο της Γηπέδου, 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
� Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την 

«Αποκατάσταση Ζηµιών του Εξοπλισµού Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού 
στα Αντλιοστάσια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας» στην εταιρία 
HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ έναντι ποσού €2.291,52,  
� Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €2.291,52 σε 

βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Αντλιοστασίων κλπ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης». 

 
 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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