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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-9-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..251/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/8-9-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Σεπτεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..15:00.. 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.  ..24897/4-9-2015.. 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: α) της υπ’ αριθ. 15/2015  µελέτης,  β) δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για τον Καθαρισµό Ρεµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για την Ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Εκτέλεση της Προµήθειας «Προµήθεια 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου (Καλαθοφόρο, Ανατρεπόµενο Φορτηγό, 
Απορριµµατοφόρο, Επιβατικά, Ηµιφορτηγά, Μηχάνηµα Φορτωτή µε Εργαλεία)» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Booster Αντλιοστασίου 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Booster Αντλιοστασίου 
∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Στεφάνου». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Περιέλιξης Κινητήρα Αντλητικού 

Συγκροτήµατος στη Γεώτρηση της Γκούριζας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού (04-6-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 
2015»  συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
Β) Επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για την υπηρεσία  «Πλύσιµο και 
Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015»  συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
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µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού». 
 ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση α) τεχνικής περιγραφής και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
µάρκας Konica Minolta και Toshiba». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (5.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
106.726.00 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης του έργου «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς.»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης  στην κα ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΙΚΗ η οποία υπέστη ζηµιά στην οικία της από 
πτώση δένδρου.». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη) για 
χειρισµό υπόθεσης». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 Αριθµός Απόφασης:  ..251/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Περιέλιξης Κινητήρα Αντλητικού 

Συγκροτήµατος στη Γεώτρηση της Γκούριζας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 
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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 µε αρ. πρωτ. 14299/28.05.2015 σύµβαση, ο ∆ήµος ∆ιονύσου συµβλήθηκε 
µε την εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ, για ποσό 19.081,15 € πλέον ΦΠΑ 23% (σύνολο 
23.469,82 €) για τη «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκατάσασεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού», η οποία αναδείχθηκε 
µειοδότρια σε σχετικό διαγωνισµό του ∆ήµου. 
 
 
3. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης η εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ υλοποίησε µία σειρά 
εργασιών όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (ηµεροµηνία βλάβης, 
περιοχή βλάβης, καθαρό ποσό δαπάνης αποκατάστασης και υπολοιπόµενο ποσό 
σύµβασης). 
 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 19.081,15 € 
          
Α/Α ΗΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1 18/6/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 644,70 18.436,45 
2 1/7/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 332,52 18.103,93 
3 9/7/2015 ΑΝΟΙΞΗ 2.717,90 15.386,03 
4 10/7/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 975,30 14.410,73 
5 12/7/2015 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3.996,34 10.414,39 
6 20/7/2015 ∆ΡΟΣΙΑ 45,63 10.368,76 
7 28/7/2015 ΣΤΑΜΑΤΑ 45,63 10.323,13 
8 29/7/2015 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 65,79 10.257,34 
9 30/7/2015 ΑΝΟΙΞΗ 99,39 10.157,95 

10 4/8/2015 ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6.820,32 3.337,63 
11 7/8/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 2.915,96 421,67 
12 12/8/2015 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ 1.500,00 -1.078,33 
          
          

 
 
4. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. στις 
4.8.2015 εργάστηκε στην αποκατάσταση της ζηµιάς µε α/α 10 στον Άγιο Στέφανο 
(αντλιοστάσιο Γκούριζα) για την οποία υλοποίησε την εγκατάσταση ενός καινούργιου 
ηλεκτροκινητήρα στο χαλασµένο αντλητικό συγκρότηµα, αφού η περιέλιξη του 
υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα θα απαιτούσε 25 ηµέρες, λόγω των καλοκαιρινών 
διακοπών των σχετικών εργαστηρίων (σχετικά επισυνάπτεται το ∆ελτίο της Τεχνικής 
Επιθεώρησης της εν λόγω βλάβης).  
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Η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. προσκόµισε προσφορά (η οποία επισυνάπτεται στο 
παρόν) µε το κόστος περιέλιξης του υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα, για ποσό 1.500 € 
πλέον ΦΠΑ 23% (σύνολο 1.845 €). 
 
Με την ολοκήρωση της αποκατάστασης της βλάβης στη Γκούριζα (Άγιος Στέφανος) το 
υπόλοιπο της σύµβασης διαµορφώθηκε σε 3.357,63 €, δηλαδή ποσό αρκετό για να 
καλυφθεί το κόστος της προαναφερθείσας περιέλιξης, η οποία, σηµειωτέον είναι 
τεχνικά και επιχειρησιακά σκόπιµη αφού προσφέρει εφεδρικό ηλεκτροκινήτηρα, για 
χρήση όποτε απαιτηθεί, στη εν λόγω γεώτρηση. 
 
 
5. Εντός τριών ηµερών, και συγκεκριµένα στις 7.8.2015, η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε 
εργάστηκε για την (επείγουσα) αποκατάσταση άλλης βλάβης, µε α/α 11 στη δηµοτική 
ενότητα ∆ιονύσου (οδό Μεθώνης), το κόστος της οποίας ανήλθε σε 2.915,96 €, και 
ύστερα από την κοστολόγησή της το υπόλοιπο της σύµβασης διαµορφώθηκε σε 
421,67 €. 
 
 
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υλοποίηση της περιέλιξης του χαλασµένου 
ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήµατος της Γκούριζας, απαιτείται επιπλέον 
της σύµβασης του ∆ήµου µε την εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. ποσό 1.078,33 € (1.500 € –  
421,67 € = 1.078,33 €) πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 1.326,35 €.    
 
 
7. Κατότιν των ανωτέρω, και δεδοµένου της οικονοµικής και λειτουργικής 
σκοπιµότητας που προαναφέρθηκε, δηλαδή ότι ο ∆ήµος µε µικρή δαπάνη θα διαθέτει 
πλέον εφεδρικό ηλεκτροκινήτηρα για χρήση στη γεώτρηση της Γκούριζας, 
προκειµένου να περιοριστούν ο χρόνος αποκατάστασης οποιαδήποτε σχετικής 
βλάβης και τα προβλήµατα οµαλής υδροδότησης περιοχών του Αγίου Στεφάνου που 
προκαλούνται, παρακαλούµε για  
 
o την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ, για ποσό 1.326,35 € (το 

οποίο απαιτείται επιπρόσθετα του υπολοιπόµενου ποσού των 421,67 € της 
σύµβασης του ∆ήµου µε την εν λόγω εταιρία για τη «Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκατάσασεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου 
Νερού»), προκειµένου να υλοποιηθεί η περιέλιξη του χαλασµένου 
ηλεκτροκινητήρα της γεώτρησης της Γκούριζας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου, ώστε αυτός να χρησιµοποιείται ως εφεδρικός,  

o την έγκριση της δαπάνης 1.326,35 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
o τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) µε 

χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών».  
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ6 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. 

 
o Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ, για ποσό €1.326,35  

(το οποίο απαιτείται επιπρόσθετα του υπολοιπόµενου ποσού των €421,67 της 
σύµβασης του ∆ήµου µε την εν λόγω εταιρία για τη «Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου 
Νερού»), προκειµένου να υλοποιηθεί η περιέλιξη του χαλασµένου 
ηλεκτροκινητήρα της γεώτρησης της Γκούριζας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου, ώστε αυτός να χρησιµοποιείται ως εφεδρικός,  

o Εγκρίνει τη δαπάνη €1.326,35, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και διαθέτει 
ισόποση πίστωση για την εξόφλησή της µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε 
ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών».  

 
 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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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