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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-8-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..320/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/8/2014.. της ..23ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..26η Αυγούστου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..26983/22-8-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 26-
8-2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆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∆: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο. ε. 2014 για 
την Επισκευή Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο 
Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014 για την Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος στο 
Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014 για την Ανάθεση Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». -ΑΠΕΣΥΡΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Η∆- 
ΘΕΜΑ 4ο: : «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 88.000,00 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων Α’ βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου - 2013». 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 

µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. 
∆ΡΟΣΙΑΣ».   

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής 
απόφασης».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη   Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής 
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5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Τσαλτούµη Κυριακή 
    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..320/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 

µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. 
∆ΡΟΣΙΑΣ».   

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος 

 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων» άρθρο 26 παρ. 2 

Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”». 

Τις παρ. 4.2.α και 23.2 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου 

Την υπ'αριθµ.  23974/17-7-2014 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 

Την  από 24-7-2104 υποβολή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 

Την από 21-7-2014 αυτεπάγγελτη αναζήτηση των Αντιγράφων ποινικού µητρώου 
του ∆ιαχειριστή  της αναδόχου εταιρείας και την απάντηση του Πρωτοδικείου 
Τρικάλων 

Σας γνωρίζουµε ότι: 

Μετά την µε αρ. πρωτ. 23974/17-7-2014 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών προς τον µειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη και η ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά τον έλεγχο αυτών από 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφού διαπιστώθηκε ότι 
είναι πλήρη, διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να: 

α) Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την 
εργοληπτική επιχείρηση ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘ. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Ο.Ε.. σχετικά µε τη 
δηµοπρασία για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. 
∆ΡΟΣΙΑΣ» 



Σελίδα 3 από 4 
 

 

β) ∆ώσει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το άρθρο 4.2.α 
της διακήρυξης να κοινοποιήσει την εγκριτική του αποτελέσµατος απόφαση στον 
επόµενο κατά σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα της φθίνουσας σειράς 
µειοδοσίας.         

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 24651/21-8-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών   

Υπηρεσιών. 
� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων» άρθρο 26 παρ. 2. 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”». 
� Τις παρ. 4.2.α και 23.2 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου. 
� Την υπ'αριθµ.  23974/17-7-2014 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών. 
� Την  από 24-7-2104 υποβολή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών. 
� Την από 21-7-2014 αυτεπάγγελτη αναζήτηση των Αντιγράφων ποινικού µητρώου 

του ∆ιαχειριστή  της αναδόχου εταιρείας και την απάντηση του Πρωτοδικείου 
Τρικάλων. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Εγκρίνει: 

Α)  τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εργοληπτική 
επιχείρηση ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘ. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Ο.Ε.. σχετικά µε τη δηµοπρασία για 
την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ». 

Β) ∆ίνει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το άρθρο 4.2.α της 
διακήρυξης να κοινοποιήσει την εγκριτική του αποτελέσµατος απόφαση στον επόµενο 
κατά σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας.         
 
  
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Χιώτης Ηρακλής 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
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Καλαφατέλης Ιωάννης 4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
5. Τσαλτούµη Κυριακή 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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

 


