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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 27ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..317/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..21ης/27-10-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..27η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..09:00.. 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.  ..30110/23-10-2015.. 
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∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Γερανού για την Ανέλκυση – 
Μεταφορά Οχήµατος του ∆ήµου». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της αριθ. 219/20-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς το ποσό της δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Συντήρηση, µεταφορά και 
εγκατάσταση συστήµατος αδιάλλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο ∆ηµαρχείο» 
συνολικού προϋπολογισµού 4.981,50€ 
ΘΕΜΑ 3ο: ««Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
ταφών -  εκταφών στα κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο 1 και της από 22-9-2015 γνωµοδότησης της 
Επιτροπής επί της ενστάσεως για την «Προµήθεια Συντήρηση και Παρακολούθηση 
Συστηµάτων Ασφαλείας (Συναγερµοί Πυρανίχνευσης) ∆ηµοτικών Κτιρίων» και λήψη 
σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για µεταστέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 185/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 192/2015 Απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.571,23 ευρώ  για την 
καταβολή τόκων  µετά από την  υπ΄αριθ. 1657/2015 Απόφαση  του ∆ΠρΑθ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (200,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 4.483,35€ για την 
πληρωµή της υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. 
Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισµού 222.000,00€(µε ΦΠΑ) 

ΑΔΑ: ΩΑΓΔΩ93-ΨΦΡ



Σελίδα 2 από 4 
 

Β) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Άλατος του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο:  Αίτηµα του κ. Γιαννάκη Ιωάννη για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατος του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο:  «Αίτηµα του κ. Πίτσιου Παναγιώτη για αποζηµίωση λόγω πρόσκρουσης 
σε (κοµµένο) κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων 
Χώρων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος 
Αντλιοστασίου οδού Παπανικολή». 
ΘΕΜΑ 17ο:  «Τροποποίηση της 311/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Ιούλιου». 
ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Αύγουστου». 
ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση οικονοµικής διαχείρισης του µήνα Σεπτέµβριου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση: α) τεχνικών προδιαγραφών, β) απ’ ευθείας ανάθεσης και γ) 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ»».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος λέγοντας: «Το 
θέµα κρίνεται κατεπείγον γιατί το µηχάνηµα σκούπας έπεσε σε χαντάκι και 
προκειµένου να το βγάλουν χρειάζεται η συνδροµή γερανού αυτοκινήτου». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος «Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσίας Γερανού για την Ανέλκυση – Μεταφορά Οχήµατος του 
∆ήµου» για τους ανωτέρω λόγους. 
 

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..317/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Γερανού για την Ανέλκυση – 
Μεταφορά Οχήµατος του ∆ήµου». 

 

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. Την Παρασκευή 23.10.2015, η σκούπα µάρκας BUCHER του ∆ήµου ενώ 
εκτελούσε υπηρεσία στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου, σε σηµείο επί της Λεωφόρου 
Κρυονερίου και Οδού Λεύκης έπεσε σε χαντάκι.  
Επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει κατάλληλο όχηµα – γερανό για την ανέλκυση – έλξη 
οχηµάτων, και προκειµένου να γίνει άµεση ανέλκυση της σκούπας, αφενός για να 
επιστρέψει στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου και αφετέρου για να αποφευχθεί µεγαλύτερη 
ζηµιά από περαιτέρω καθίζησή της στο χαντάκι, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
Περιβάλλοντος κ. Μπάσης Αναστάσιος έδωσε εντολή στο Γραφείο Κίνησης να 
ειδοποιηθεί σχετικός αυτοκινητιστής - εργολάβος γερανοφόρου οχήµατος. 
 
Πράγµατι, ειδοποιήθηκε ο κ. Πιπιλικάκης Χρήστος, ιδιώτης αυτοκινητιστής γερανού, ο 
οποίος µετέβει επί τόπου του συµβάντος και ανέλκυσε τη σκούπα µάρκας BUCHER 
από το χαντάκι. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
o την απευθείας ανάθεση της προµήθειας υπηρεσίας γερανού ανέλκυσης στον κ. 

Πιπιλικάκη Χρήστο, για ποσό 250 € χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 307,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

o την έγκριση της δαπάνης 307,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV 
είδους 50118000-5 «Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας»), και  

o τη διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 307,50 € µε χρέωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2015 στον Κ.Α. 35.6236 µε την ονοµασία «Λοιπά Μισθώµατα» (……./2015).  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας υπηρεσίας γερανού 
ανέλκυσης στον κ. Πιπιλικάκη Χρήστο, για ποσό €250 χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 
€307,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

2. Εγκρίνει τη δαπάνη προµήθειας υπηρεσίας γερανού ανέλκυσης (CPV είδους 
50118000-5 «Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας»), και διαθέτει πίστωση ποσού 
€307,50 µε χρέωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 σε βάρος του Κ.Α. 35.6236 
µε την ονοµασία «Λοιπά Μισθώµατα».  
 
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. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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