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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..186/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/17-6-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Ιουνίου 2015.., ηµέρα ..Τερτάρτη.. 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.  ..16465/12-6-2015.. 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 ΕΗ∆: «Αποδοχή δωρεάς από το Κέντρο Πολιτισµού Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
του Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Ποντίων 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή των 
Αυτοµατισµών και της Αντλίας του Αντλιοστασίου της Οδού Ναυαρίνου στη ∆ηµοτική 
Ενότητας Άνοιξης». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 

2015 για την Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 84682 
µάρκας CASE 580SLE στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης 
Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(339/2014 ΑΟΕ)». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση άσκησης αίτησης ανακλήσεως κατά της αριθ. 96/2015 Πράξεως 
του ΣΤ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης  
στην κα Βαρδαλάχου Αικατερίνη η οποία υπέστη ζηµιά στο αυτοκίνητό της από 
πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 94/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 62/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2015». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Απριλίου 2015». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 186/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 

2015 για την Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 84682 
µάρκας CASE 580SLE στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης 
Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(339/2014 ΑΟΕ)». 

 
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.  
 

2. Με την 339/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση 
στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την επισκευή και συντήρηση των 
εννέα (9) χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για τις βλάβες και 
ανάγκες συντήρησης που έχουν αναφερθεί στην 339/2014 ΑΟΕ και για ευκολία 
αναζήτησης παρατίθενται ακολούθως. 

I. Μηχάνηµα µάρκας CASE ανευ πινακίδων: ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης 
στην εντολή κίνησης. Επίσης χρειάζεται service. 

II. ME 59570 µάρκας CASE 590: ακινητοποιηµένο λόγω σαζµάν. Χρειάζεται 
service. 

III. ME 88139 µάρκας JCB: ακινητοποιηµένο λόγω πίσω διαφορικού και 
κεντρικού άξονα κίνησης. Επίσης χρειάζεται service, ελαστικά, ακρόµπαρα 
και φρένα. 

IV. ME 62344 µάρκας FODERIL: ακινητοποιηµένο λόγω διαρροής νερού και 
πίσω µπούµας. Επίσης χρειάζεται service. 
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V. ME 84683 µάρκας CASE 40XT: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο 
ντιζών κίνησης, service, ελαστικά και αλλαγή εµπρός παρµπρίζ. 

VI. ME 122412 µάρκας KOMATSU: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο 
λόγω υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας και service. 

VII. ME 56384 µάρκας CASE 580S: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται τσιµούχα 
µπουκάλας και service. 

VIII. ME 84682 µάρκας CASE 580SLE: Χρειάζεται service και ελαστικά. 
IX. ME 84681 µάρκας FODERIL: Χρειάζεται service και δύο τζάµια. 

 
3. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. επισκεύασε βλάβη στο µηχάνηµα ME 
84682 µάρκας CASE 580SLE κατά την οποία αντικαταστάθηκαν κοχλίες, ροδέλλες 
και παξιµάδια συγκράτησης του πίσω άξονα. Κόστος υλικών 282,90 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  
Κόστος εργασίας 105,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 129,15 €.  
 
4. Κατόπιν τούτων παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης 
πίστωσης  (412,05 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανηµάτων Έργου για 
την Αντιµετώπιση Συνεπειών Φυσικών Καταστροφών».   

                           
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την 339/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 
84682 µάρκας CASE 580SLE στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης 
Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε 
την αριθ. 339/2014 ΑΟΕ και διαθέτει πίστωση ποσού €412,05 µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανηµάτων Έργου για 
την Αντιµετώπιση Συνεπειών Φυσικών Καταστροφών». 

 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

 
Σχέδιο 
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Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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