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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 353/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/11/2013.. της ..22ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Νοεβρίου 2013.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. .. 36751/2-11-13.. 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 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». –Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της 
επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  και προµήθεια 
ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού 
δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%» 

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 56.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ 23%». 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί 
το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 20133-2014»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την 
οµάδα Γ  «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/24-10-13) 
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ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ∆ήµο».  

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της 
διάθεσης  πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, 
φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου 

∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας 
Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) 
∆εξαµενής ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας για 
καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 
 
 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. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
Τα 19ο, 20ο και 21ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά 
τη ψήφιση του 7ου θέµατος. 
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Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερησίας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..353/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου 

∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 
 
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 201/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση της 
αποκατάστασης της βλάβης της γεννήτριας του αντλιοστασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου στην εταιρία ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΕΤΕ, ύστερα από το γεγονός της 28ης Ιουνίου 2013 όπου ο υδραυλικός της δηµοτικής 
ενότητας διαπίστωσε ότι είχε χαµηλή στάθµη ύδατος στη ∆εξαµενή και για το λόγο αυτό 
πήγε στο Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται στη θέση Τρία Πεύκα, για να δει εάν υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότηµα που ήταν σε λειτουργία 
είχε σταµατήσει εξαιτίας διακοπής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ και ταυτόχρονα δεν 
λειτουργούσε και η γεννήτρια που έπρεπε στην περίπτωση διακοπής να έχει ξεκινήσει 
αυτόµατα.  
 
Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω απόφαση, ο υδραυλικός µπόρεσε να θέσει 
σε λειτουργία τη γεννήτρια του Αντλιοστασίου, η οποία όµως έπρεπε να διορθωθεί  από 
κατάλληλο συνεργείο για την άρτια αποκατάσταση του προβλήµατος που παρουσίασε, 
και έτσι να θέσει σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα, και κατόπιν 
ειδοποιήθηκαν ο Προϊσταµένος Υδραυλικός του ∆ήµου, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης Κυριάκος, η ∆ΕΗ για την αποκατάσταση του προβλήµατος 
και ο προµηθευτής της γεννήτριας για το πρόβληµα που παρουσίαζε η γεννήτρια. 
 
Η εταιρία ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ 
απεκατέστησε, στα πλαίσια της ανωτέρω ανάθεσης, µε οριστικό τρόπο τη βλάβη της 
γεννήτριας, η οποία οφειλόταν σε πρόβληµα ενός σωλήνα του ψυγείου. 
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Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρίας ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, εστάλλει στο ∆ήµο µε τα παρακάτω φαξ, τα οποία 
επισυνάπτονται στο παρόν, ως εξής: 

1. Φαξ εταιρίας IPEL µε αρ. πρωτ. εταιρίας 7967/28.6.2013 µε τον τιµοκατάλογο 
επίσκεψης τεχνικών της εταιρίας, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο, 

2. Φαξ εταιρίας IPEL µε αρ. πρωτ. εταιρίας 8004/15.7.2013 µε το κοστολόγιο υλικών 
και εργασίων επισκευής της βλάβης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο, 

3. Φαξ εταιρίας IPEL µε ηµεροµηνία 18.7.2013 µε το ακριβές κοστολόγιο της 
επίσκεψης τεχνικών, που έγινε αποδεκτό µε το ανωτέρω (1), και είναι ποσού 180 € 
πλέον ΦΠΑ 23%,  

4. Φαξ εταιρίας IPEL µε ηµεροµηνία 16.9.2013 µε το ακριβές κοστολόγιο υλικών και 
εργασίας επισκευής, που έγινε αποδεκτό µε το ανωτέρω (2), και είναι ποσού 422 € 
πλέον ΦΠΑ 23% 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης της βλάβης είναι 
180 + 422 = 622 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 740,46 €. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης 740,46 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» προκειµένου να εξοφληθεί η εταιρία ΙPEL 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ. 
 

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

Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)». 
� 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 201/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση €740,46 σε βάρος του Κ.Α. 

25.6262.0005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές 
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Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» προκειµένου να εξοφληθεί η εταιρία ΙPEL 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ. 
 

 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. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Μπούσµπουρας Αθανασιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
Πέππας Νικόλαος 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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