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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..394/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/11/2014.. της ..29ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..28η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. 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.  ..37371/24-11-14.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση την 28-11-2014, 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: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης, διάθεση πίστωσης και όρων διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013» 
προϋπολογισµού ο.ε 2014». 
ΘΕΜΑ 3ο: «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την έγκριση του τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου 
ο.ε. 2015 µε την αριθ. 216/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» 
κατακύρωση διαγωνισµού προϋπολογισµού €29.476,95». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» 
κατακύρωση διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, 
Εκκένωση βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, απόφραξη αγωγών 
οµβρίων και φρεατίων Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για τη παροχή «Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης και λοιπών 
ταχυδροµικών αντικειµένων» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 
44.999,22€». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για τη παροχή «Συντήρησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής κατάστασης, 
Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού»  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% 
συνολικής δαπάνης €23.923,50». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 

ο.ε 2014 για την  προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Σάκων», συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού  διαγωνισµού 
για την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» για την οµάδα 
Α». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  όρων διακήρυξης  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 2014-2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Άλατος» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Πιεστικού 
Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 18ο «Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 
2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 6ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Σεπτεµβρίου 2014». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών   και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς Πόρους». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.159,20 € για την 
“Μελέτη για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων” στη ∆Κ Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 50€ για την δηµοσίευση 
της υπ’ αριθ. Πρωτ. 179090/16.9.14 ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής στην 
εφηµερίδα Ηχώ των ∆ηµοπρασιών». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Επανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας ύστερα 
από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». Απεσύρθη από την 
Η.∆. 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πεζοπούλου 
Νίκης µετά την θεοµηνία της 22/2/2013». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 26ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..394/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 

ο.ε 2014 για την  προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Έχοντας υπόψη :    
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ)  του άρθρου 72 του Ν.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 ∆ηµοτικό 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) το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11  
δ) την   240/24-11-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας «Προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων»  
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  
 
 
Ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί  δώδεκα ( 12) Χριστουγεννιάτικα φωτεινά σώµατα 
αλουµινίου για τον στολισµό των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων προϋπολογισµού ( 
5.000,00) συµπ/νου  ΦΠΑ  23% ,   σύµφωνα µε την κάτωθι τεχνική περιγραφή :  
 
 Τα φωτεινά σώµατα θα αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου στέρεα συγκολληµένου 
µε καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένονται ( 600-700) µικρές λάµπες  και 
φωτοσωλήνας ασφαλείας  
 
Μικρές Λάµπες  σε καλώδιο καουτσούκ για χρήση σε εξωτερικό χώρο  στεγανό . 
Κορδόνι µε 100 λαµπάκια 6mm χρώµατος διαφανή , επεκτεινόµενο και µήκους 10m 
χωρίς την παροχή . Κάθε σέτ θα έχει παροχή για το ρεύµα τουλάχιστον 1,5 µ  συµβατού 
τύπου µε H05RN-F 2X0.75 mm, ενώ θα µπορεί να υπάρχει δυνατότητα να ενωθούν 
µεταξύ τους . 
Μέγιστη κατανάλωση :  µέχρι 38 w 
Τάση λειτουργίας 220-240v µε τουλάχιστον  25.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας . 
 
Συµπαγής εύκαµπτος φωτοσωλήνας µε 36 λαµπτήρες ανά µέτρο , µονοκάναλος  µε 
δυνατότητα να κόβεται ανά µέτρο . 
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Ο φωτοσωλήνας θα διαθέτει ισοµερή κατανοµή φωτός , καθαρότητα και φωτεινότητα , 
δε θα σπάει και δε θα ξεβάφει . Θα φέρει λαµπτήρες ασφαλείας για τη προστασία του 
κυκλώµατος σε περίπτωση που κάποιος λαµπτήρας σπάσει ή καεί . 
Τάση λειτουργίας 220-240V , λαµπτήρες 6,5 V 0.06A .κατανάλωσης 14W/m µε 
τουλάχιστον 25000 ωρών συνεχούς λειτουργίας για χρήση σε εξωτερικό χώρο . 
Τα µεταλλικά µέρη της κατασκευής θα είναι από αλουµίνιο  
 
Ύστερα από τα ανωτέρω :  
 
Παρακαλούµε  όπως ληφθεί σχετική  απόφαση  προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου :  
 
 1) για την έγκριση της παραπάνω  τεχνικής περιγραφής , προϋπολογισµού 5000,00 
Ευρώ , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
2) για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων» 
και τη διάθεση πίστωσης 5.000,00 €  σε βάρος του  ΚΑ 10.6691  του προϋπολογισµού 
του ο.ε 2014 του ∆ήµου,  µε την ονοµασία « Προµήθεια  ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων  » .  
 
 

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   
� το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11  
� Tην   240/24-11-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας «Προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών 
φωταγωγήσεων»  
� Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 
 

 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
1) Εγκρίνει την παραπάνω  τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµού 5000,00 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
2) Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων» και 
διαθέτει πίστωση €5.000,00 σε βάρος του ΚΑ 10.6691 του προϋπολογισµού του ο.ε 
2014 του ∆ήµου, µε την ονοµασία «Προµήθεια  ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων».  
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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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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