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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..32η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..374/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..32ης/2-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2η Οκτωβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. 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. 
31069/28-9-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
<ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΥ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Πατσάκα Επαµεινώνδα και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών 
εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 
39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24% -   (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 
και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
επαναληπτικού  συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την 
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«Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων 
»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 

καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από 
την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, 
επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση 
ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κας. Αλεξανδρή Ευαγελίας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «∆ιόρθωση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό 
353/109-2018 και αφορούσε την Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για λόγους Πυροπροστασίας». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση-Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας(ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την ‘Αττική Οδό’». 
ΘΕΜΑ 15ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια 
Καλύµµατος Πιάνου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Αναλογίων 
Οµιλητών/ Συνεδρίων (Podium)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Ηλεκτρικών 
Πιάνων». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Τσούκας Παναγιώτης    
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..374/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 

καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από 
την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, 
επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση 
ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη (οικονοµική συµµετοχή) 
για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση 
στύλων) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω:  
 

α/α 
Αριθµός Εγγράφου 

∆Ε∆∆ΗΕ Τοποθεσία Εργασία ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ποσό 

1 16746/19.7.2018 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 12 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 13388039-01 1168,82 € 

2 13482/18.6.2018 ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 55 ΣΕ 85KVA  13382719-01 1150,98€ 

3 19161/30.8.2018 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 24  ∆ΡΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 13388383 59,77€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 2379.57 € 

 

Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη για αποκατάσταση 
ζηµιών που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ από υπαιτιότητά 
του όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: 
 
1) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16405/21.10.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
(πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µας µε αριθµό 30973/7.11.2016) 
ενηµερωθήκαµε ότι στις 28.6.2016 προκλήθηκε ζηµιά στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
όταν αρπάγη του ∆ήµου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7296 προσέκρουσε σε 
στύλο επί της Λ. ∆ιονύσου 108, στην ∆Ε ∆ιονύσου και τον κατέστρεψε (ΑΖΦ 
56/16).  
Με το υπ’ αρ. 7657/20.3.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς 
τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και τη Νοµική Υπηρεσία, η Υπηρεσία µας 
αποδέχτηκε την ευθύνη για την ανωτέρω ζηµιά. 
Με το υπ’ αρ. 9844/8.5.2018 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ και σε συνέχεια της υπ’ 
αριθµ. 16405/21.10.2016 επιστολής τους ενηµερωθήκαµε ότι το κόστος για 
την αποκατάσταση της ζηµιάς ανέρχεται στα 327,27€. 
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει στον κεντρικό λογαριασµό 
του ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (αρ. λογ. 040/473825-04, 
ΙΒΑΝ: GR 5801100400000004047382504) και να ενηµερωθεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ µε 
το αποδεικτικό κατάθεσης προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο 
Ανοργάνων Εσόδων. 
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2) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14244/19.9.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
(πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µας µε αριθµό 27326/4.10.2016) 
ενηµερωθήκαµε ότι στις 21.4.2016 προκλήθηκε ζηµιά στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
όταν αρπάγη του ∆ήµου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6166 που έκανε 
εργασίες για το ∆ήµο παρέσυρε καλώδιο παροχής και κατέστρεψε το 
διανοµέα, 2 τριφασικά κιβώτια µε τους µετρητές τους επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου 22 στη Ροδόπολη. 
Με το υπ’ αρ. 7657/20.3.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς 
τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και τη Νοµική Υπηρεσία, η Υπηρεσία µας 
αποδέχτηκε την ευθύνη για την ανωτέρω ζηµιά. 
Με το υπ’ αρ. 15111/3.7.2018 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ και σε συνέχεια της υπ’ 
αριθµ. 14244/19.9.2016 επιστολής τους ενηµερωθήκαµε ότι το κόστος για την 
αποκατάσταση της ζηµιάς ανέρχεται στα 740,78€. 
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει στον κεντρικό λογαριασµό 
του ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (αρ. λογ. 040/473825-04, 
ΙΒΑΝ: GR 5801100400000004047382504) και να ενηµερωθεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ µε 
το αποδεικτικό κατάθεσης προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο 
Ανοργάνων Εσόδων. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 

νόµου 3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α'). 

4. Το υπ’ αριθµ. 28361/6.9.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

 
Παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα 

εξής: 
 
Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 

λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Χανιώτη 
Παναγιώτας κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ποσού 3.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχεται σε 3.447,62€ και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

 
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού, από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, εντός τριµήνου από την έκδοσή του.   
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         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του 

Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  
� Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 

νόµου 3463/06. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεύχος Α'). 
� Το υπ’ αριθµ. 28361/6.9.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε 
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Χανιώτη 
Παναγιώτας κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ποσού 3.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχεται σε 3.447,62€ και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του 
∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την απαλλαγή του υπολόγου. 

 
2. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού, από τον υπόλογο του 

χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, να γίνει εντός τριµήνου από την 
έκδοσή του.   

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

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

ΑΔΑ: ΨΖ9ΛΩ93-Θ13
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