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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 322/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/10/2013.. της ..21ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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. .. 35481/18-10-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 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∆: «Παροχή εντολής στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για αποδοχή της 
αγωγής των 127 εργαζοµένων του ∆ήµου,  που συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 25/10/2013» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.936,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική 
µελέτη που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιονύσου». Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική 
µελέτη που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιονύσου»». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για έτος 2013  
για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
               Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου-2013 » 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Καθαρισµού & Συντήρησης του Πλαστικού Χλοοτάπητα των ∆ηµοτικών Γηπέδων 
Ποδοσφαίρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών 
Χαρών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του απο 
εκσφενδονισµό πέτρας». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΚΟΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατοίκου 
∆ροσιάς, Ροδοπόλεως 6, περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ΙΧΕ 
αυτοκίνητό της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώµατος, ποσού 249,49€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροφίµων και ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογισµού 
δαπάνης 59.626,51  € χωρίς ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών 
Κτιρίων και φρεατίων οδών, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση 
Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη  το αυτοκίνητο της από πτώση κολώνας 
δηµοτικού φωτισµού- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στους: Γώγου Μαρία, Παπαδηµητρίου Βικτωρία και 
Κατσιαούνη Σοφία». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Εργασίες 
∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
Ο ∆Σ κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε µετά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερησίας διάταξης. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..322/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Α)Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.936,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική 
µελέτη που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιονύσου». Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική 
µελέτη που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιονύσου»». 

 

 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 

 
Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 

(2) Την υπ’ αρ. 21/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για «Έγκριση 
προϋπολογισµού και ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου ο.ε. 2013» 

(3) Την από 18-12-2012 Εντολή του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων και 
Υποδοµών για  την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά 
Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά  και Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
για την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆ιονύσου» 

(4) Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/3676/4-3-2013  Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών 
έτους 2013. 

(5) Τον από     14 /10/2013 Υπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης 
της Γεωτεχνικής Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  

 
Α) Προκειµένου να ανατεθεί και να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης, παρακαλούµε 

όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 3.936,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 15.7411.0014  Οικονοµικού Έτους 2013. 

Β) Στις 18-12-2012 ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών  ζήτησε 
εγγράφως από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου την άµεση σύνταξη 
µελέτης µε τίτλο: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά  
και Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου». Για την σύνταξη όµως της στατικής µελέτης απαιτείται η 
εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης και Γνωµάτευση Θεµελίωσης για την 
κατασκευή της Προσθήκης.  

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατεί να συντάξει την  ανωτέρω µελέτη λόγω της 
ιδιαιτερότητας του αντικειµένου και µη ύπαρξης απαραίτητου εξοπλισµού.  
Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 2 
του Π.∆. 28/80 σε ιδιώτη µελετητή. Σύµφωνα µε το Ν.3316/05 και το Ν.3463/06 είναι 
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δυνατή η απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης µε µέγιστη αµοιβή το 30% της Α’ τάξης 
πτυχίου για την κατηγορία 21 Γεωτεχνικών Ερευνών. Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η αµοιβή της γεωτεχνικής µελέτης του 
θέµατος εκτιµάται σε 12.149,32€ (συµπ/νου ΦΠΑ 23%). Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
κατατέθηκαν τρεις οικονοµικές προσφορές για τη συγκεκριµένη µελέτη, τις οποίες 
θέτουµε υπόψη σας. 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση: 
• της Γεωτεχνικής Μελέτης  στον Βαφιόπουλο Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό  για το 
ποσό των 3.936,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ο οποίος κατέθεσε την 
οικονοµικότερη προσφορά. 

 
 
 
Παρακαλούµε άρα την Οικονοµική Επιτροπή να προχωρήσει στα παρακάτω: 
 

1. Να  εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 
3.936,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στον Κ.Α. 15.7411.0014 
Οικονοµικού Έτους 2013 για την εκπόνηση της  «Γεωτεχνικής µελέτης 
που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου» 

2. Να εγκρίνει την ανάθεση  της : «Γεωτεχνικής µελέτης που αφορά την 
Μελέτη Προσθήκης επτά (7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆ιονύσου»  στον :  Βαφιόπουλο Παναγιώτη , Πολιτικό Μηχανικό, µε 
επαγγελµατική έδρα: Μαλέµε  3, Φιλοθέη, Τ.Κ. 15237,τηλ. 210-6816111, 
µε ΑΦΜ: 039209787, Α.Μ : 63193, που διαθέτει Α’ τάξης µελετητικό 
πτυχίο στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) και Γ’ τάξης µελετητικό 
πτυχίο στην κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες) , o oποίος κατέθεσε την 
οικονοµικότερη προσφορά. 

       και για σύνολο δαπάνης 3.936,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 

3. Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 
� Την υπ’ αρ. 21/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για «Έγκριση 

προϋπολογισµού και ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου ο.ε. 2013» 
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� Την από 18-12-2012 Εντολή του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδοµών για  
την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχανολογικά  και Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την Μελέτη Προσθήκης επτά 
(7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου» 
� Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/3676/4-3-2013  Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών έτους 

2013. 

� Τον από 14 /10/2013 Υπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της 
Γεωτεχνικής Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους €3.936,00 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 15.7411.0014 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2013 για την εκπόνηση 
της  «Γεωτεχνικής µελέτης που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά (7) 
αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου» 

2. Αναθέτει τη  «Γεωτεχνική µελέτη που αφορά την Μελέτη Προσθήκης επτά 
(7) αιθουσών στο 2Ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου» στον :  Βαφιόπουλο 
Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, µε επαγγελµατική έδρα: Μαλέµε  3, 
Φιλοθέη, Τ.Κ. 15237,τηλ. 210-6816111, µε ΑΦΜ: 039209787, Α.Μ : 
63193, που διαθέτει Α’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 21 
(Γεωτεχνικές Μελέτες) και Γ’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 8 
(Στατικές Μελέτες) , o oποίος κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά και 
για σύνολο δαπάνης €3.936,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
5. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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