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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..345/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..14η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..32694/10-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 
14-10-2014, 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 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του 
από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Απόφραξη Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών 
Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».  

ΘΕΜΑ 6ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ορυφορικής 
Σύνδεσης Οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Σάκκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 6ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..345/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».  

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

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 284/2014 ΑΟΕ έγινε ανάθεση στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. 
προκειµένου να εγκαταστήσει µία καινούργια δοσοµετρική αντλία, σε αντικατάσταση των 
δύο χαλασµένων δοσοµετρικών αντλιών των γεωτρήσεων της Αγίας Σωτήρας και του 
Γηπέδου, η οποία θα ρυθµιζόταν να εγχύει την αναγκαία ποσότητα χλωρίου που 
απαιτείται για τη χλωρίωση του συνόλου του όγκου του αντλούµενου νερού και από τις 
δύο γεωτρήσεις. 
Πράγµατι η εν λόγω καινούργια δοσοµετρική αντλία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο 
αντλιοστάσιο του Γηπέδου, αλλά διαπιστώθηκε ότι δουλεύει συνεχώς στο όριο, αφού 
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πρακτικά εκτελεί το έργο των δύο δοσοµετρικών αντλιών που υπήρχαν, προκειµένου να 
εγχύει τη ποσότητα χλωρίου που απαιτεί ο όγκος του νερού που αντλείται και από το 
Γήπεδο και την Αγία Σωτήρα. 
Προκειµένου λοιπόν η νέα δοσοµετρική αντλία στο Γήπεδο να µη καεί από τη συνεχή 
λειτουργία της στο όριο, αλλά και για εξασφαλιστεί περαιτέρω ότι η χλωρίωση του νερού 
γίνεται σωστά, δεδοµένου ότι κάποιες µετρήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, 
σε κάποια σηµεία του δικτύου έδειξαν χαµηλές τιµές υπολειµµατικού χλωρίου, οι οποίες 
καλό είναι να αυξηθούν, προτείνεται η εγκατάσταση µία ακόµη δοσοµετρικής αντλίας και 
των αναγκαίων µπεκ έγχυσης στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας. 
Με την προτεινόµενη επέµβαση θα γίνει, τελικά, η αντικατάσταση και των δύο 
χαλασµένων δοσοµετρικών αντλιών, από µία σε κάθε γεώτρηση: του Γηπέδου, η οποία 
έχει ήδη γίνει (284/2014 ΑΟΕ),  και της Αγίας Σωτήρας, µε την παρούσα εισήγηση. 
 
Για την εν λόγω εγκατάσταση της δεύτερης δοσοµετρικής αντλίας και µπεκ στη γεώτρηση 
της Αγίας Σωτήρας, εκλήθει λόγω του επείγοντος αντιµετώπισης του ζητήµατος (της 
οριακής λειτουργίας της µίας δοσοµετρικής αντλίας στη γεώτρηση του Γηπέδου και της 
χαµηλής υπολειµµατικής χλωρίωσης), η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., η οποία 
προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για ποσό 1.033,20 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, και παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 1.033,20 € 
µε χρέωση του Κ.Α. 25.7131.0009 µε ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» προκειµένου 
να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. (ΠΑΥ … 2014). 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 284/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την εγκατάσταση της δεύτερης δοσοµετρικής αντλίας και 
µπεκ στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας και διαθέτει πίστωση €1.033,20 σε βάρος του 
Κ.Α. 25.7131.0009 µε ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» προκειµένου να εξοφληθεί η 
εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
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Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Μπιτάκος Παναγιώτης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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

ΑΔΑ: ΩΝ02Ω93-ΘΥ9


		2014-10-15T10:56:52+0300
	Athens




