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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-11-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..356/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/13-11-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..13η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..31453/9-11-2015.. 
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 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.2 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού προϋπολογισµού 
17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο 1 για την «Προµήθεια Εργαλείων και Εξοπλισµού 
καθαριότητας »και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη ««Προµήθεια 
Φωτοτυπικών ,, Μηχανηµάτων  2015» προϋπολογισµού 9.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
Ευάγγελου Καρασάββα για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΜΠΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  η οποία 
υπέστη ζηµιά στο ελαστικό και στη ζάντα του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα 
στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 49.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 640.000,00 € για 
το έτος 2015 για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - 
διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου»   
Β.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτο-
ταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Επικύρωση απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση δικηγόρου του ∆ήµου 
στο δικαστήριο». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Ειδών 
Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης του ∆οχείου ∆ιαστολής του 

Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στην Οδό Καρκαβίτσα στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών 
ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 
– ΕΛΟΤ 1429:2008’’». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως του 2ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης γιατί ήταν µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε της συζητήσεως του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης γιατί ήταν µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 356/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης του ∆οχείου ∆ιαστολής του 

Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στην Οδό Καρκαβίτσα στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 
 
Σύµφωνα:  
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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 το µε αρ. πρωτ. 29013/13.10.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, 
το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστή η βλάβη του δοχείου διαστολής 
(σάπισε και είχε διαρροή) του αντλητικού συγκροτήµατος τύπου booster στην Οδό 
Καρκαβίτσα στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου. 
 
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άµεση 
ενηµέρωση και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας, κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης 
προκειµένου να προµηθεύσει και εγκαταστήσει ένα καινούργιο δοχείο διαστολής. 
 
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου και εισηγήθηκε, ως βέλτιστο, στην 
Υπηρεσία Ύδρευσης την προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δοχείων διαστολής, των 
60 Lt έκαστο, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά του, στην οποία 
περιλαµβάνονται τα αναγκαία µικρο-υλικά σύνδεσης και η σχετική εργασία 
(αποξήλωσης παλαιού και σύνδεσης των νέων δοχείων). 
 
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία του αντλιοστασίου απαιτεί την ύπαρξη 
δοχείου διαστολής, η οποία δεν µπορεί να γίνει από τους υδραυλικούς του δήµου, ο 
κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη για την άµεση 
υλοποίηση της εν λόγω επέµβασης µε την τοποθέτηση 2 δοχείων διαστολής.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας και 
εγκατάστασης δύο δοχείων διαστολής στο υπόγειο φρεάτιο αντλιοστασίου της Οδού 
Καρκαβίτσα, στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση 
τη συνηµµένη προσφορά που προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού 590,40€, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   
 
Επίσης παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, µε χρέωση ισόποσου ποσού (590,40 €) στον Κ.Α. 25.6262.0006 µε την 
ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης» 
(ΠΑΥ ………./2015). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� το µε αρ. πρωτ. 29013/13.10.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου. 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας και εγκατάστασης δύο 
δοχείων διαστολής στο υπόγειο φρεάτιο αντλιοστασίου της Οδού Καρκαβίτσα, 
στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τη 
προσφορά που προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού €590,40, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   

 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη της προµήθειας και εγκατάστασης δύο δοχείων διαστολής 

στο υπόγειο φρεάτιο αντλιοστασίου της Οδού Καρκαβίτσα, στη ∆ηµοτική 
Ενότητα ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση, µε χρέωση ισόποσου ποσού €590,40  
σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης». 

 
 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 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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