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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-11-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..375/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/24-11-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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.  ..32802/20-11-2015.. 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 ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 32976/23.11.2015 ένστασης της εταιρείας 
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  κατά των όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισµού για τη « Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 
εργατοτεχνικού προσωπικού»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε 
2015 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)» 
ΘΕΜΑ 2Ο: «Καθορισµός όρων δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Εκδίκαση της υπ’ αριθ. πρωτ. 32709/19-11-2015 ένστασης της εταιρείας 
AG ADVENT ΑΕ κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
Συµβούλου για τη ¨Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆. ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – 
ΕΛΟΤ 1429:2008¨». 
� ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση Μελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Εργασίες διαµόρφωσης 
χώρων στο ∆. Κατ/µα ∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας»» 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εγγραφή του ∆ήµου, ως 
µέλος σε ηλεκτρονικό περιοδικό “ Μετάλογος” για την επιστηµονική κατάρτιση και 
επιµόρφωση του προσωπικού του τµήµατος της Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης.» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 375/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση Μελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Εργασίες διαµόρφωσης 
χώρων στο ∆. Κατ/µα ∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
δ) την 152/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας, 
 
  Υστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου: 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 12/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τίτλο 

«Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κατ/µα ∆ροσιάς για την λειτουργία της 
Πολεοδοµίας» ενδεικτικού προϋπολογισµού 14.945,10 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2. για την εκτέλεση της εργασίας µε απευθείας ανάθεση . 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κατ/µα 

∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
14.945,10 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.30.6261.0004 (ΠΑΥ ……./2015) . 

 
 

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 152/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 12/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τίτλο 
«Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κατ/µα ∆ροσιάς για την λειτουργία της 
Πολεοδοµίας» ενδεικτικού προϋπολογισµού 14.945,10 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2. Η εκτέλεση της εργασίας να γίνει µε απευθείας ανάθεση. 
3. Εγκρίνει τη δαπάνης «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆.Κατ/µα ∆ροσιάς 

για την λειτουργία της Πολεοδοµίας» και διαθέτει πίστωση ποσού 14.945,10 
Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.30.6261.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2015. 

 
 
 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   
 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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