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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..414/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/22-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η ∆εκεµβρίου 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.  ..35811/18-12-2015.. 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∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Booster» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015  για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του Κεντρικού ∆ηµαρχείου»» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 
εφηµερίδων δηµοσίευσης προκηρύξεων». 
� ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση 

Βλάβης Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγίου Στεφάνου» 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 
ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού σχολείου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€  για την 
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου 
απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – 
Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου».  
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος 
– Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 14Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή 
για την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.2015». 
ΘΕΜΑ 16Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 17Ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 18Ο: «8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 19Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 20Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών 
προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών 
και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 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. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Μπιτάκος Παναγιώτης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
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Ο ∆Σ κ. Στάικος αποχώρησε µετά τη ψήφιση για το κατεπείγον του εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 414/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση 

Βλάβης Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγίου Στεφάνου» 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

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 το µε αρ. πρωτ. 35050/14.12.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του 
∆ήµου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι η ηλεκτροβάνα 
πλήρωσης της δεξαµενής στον οικισµό Ποντίων έχει βλάβη µε αποτέλεσµα να 
διαρρέει νερό και να πληµυρίζει η γειτονική οικία. 
3. Επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες-συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών–υδραυλικών εγκαταστάσεων, κατόπιν και της σύµφωνης 
γνώµης του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κ. Α. 
Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων 
συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προκειµένου να µεταβεί και ελέγξει 
το πρόβληµα.  
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου και ενηµέρωσε ότι η ηλεκτροβάνα 
χρειάζεται αντικατάσταση και έστειλε στο ∆ήµο τη συνηµµένη οικονοµική προσφορά 
ποσού 2.644,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  
Σηµειώνεται ότι πρόκειται για ηλεκτροβάνα πεταλούδας, τύπου σάντουϊτς, διαµέτρου 
Φ200mm, µε ανοξείδωτο δίσκο και ηλεκτρικό, στεγανό, περιστροφικό κινητήρα 90ο. 
4. Επειδή η αποκατάσταση της βλάβης που αναφέρθηκε πρέπει να γίνει άµεσα, 
αφενός για να αντιµετωπιστεί η όχληση στη γειτονική κατοικία αλλά και αφετέρου για 
να αποτραπεί κάποιο µεγαλύτερο πρόβληµα, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική 
εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης µε 
αντικατάσταση της χαλασµένης ηλεκτροβάνας.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
• την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της χαλασµένης ηλεκτροβάνας στη 

δεξαµενή στον οικισµό Ποντίων στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τη 
συνηµµένη προσφορά που προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού 2.644,50 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

• την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, µε χρέωση 
ισόποσου ποσού (2.644,50 €) στον Κ.Α. 25.6662.0001 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα, κλπ)» 
(ΠΑΥ ………. 2015).  
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Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 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 απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της χαλασµένης 
ηλεκτροβάνας στη δεξαµενή στον οικισµό Ποντίων στον ιδιώτη τεχνικό 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη, µε βάση τη συνηµµένη προσφορά που προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού 
2.644,50 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση, µε χρέωση ποσού €2.644,50 σε 
βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού 
(Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα, κλπ)» 

 

 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Καλαφατέλης Ιωάννης   

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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