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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..416/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28η/21-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..8:30.. 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. ..35280/16-12-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ- 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αρ. 7854/2016 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Aθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η από 
02/12/2016 αίτηση του Μυρογιάννη Θεοδώρου και διατάσσεται ο ∆ήµος να πληρώσει 
το ποσό των 24.180,00€ νοµιµοτόκως  για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Ενοποίηση 
του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδειξης δικτύου 
µονοπατιών,παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού περιβαλλοντικής 
δραστηριοτητας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας για την ανάδειξη του 
τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» δυνάµει της από 
16539/15/06/2016 σύµβασης  και 678,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας 
για την µίσθωση χώρου στέγασης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων για την οµάδα Γ (Ξυλεία) και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  και  κατακύρωσης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ " ΕΣΤΙΑ "». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ).». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή συνολικού 
ποσού 231.389,69 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης των έργων: α) «Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο ΟΤ 102», β) «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ Άνοιξης» και γ) «Τεχνική βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου 
κλπ».». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (2.469,60) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους         
2016 (ΤΑΠ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.000) τριών χιλιάδων ευρώ από την 
Τράπεζα Πειραιώς, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες - Κοπή 
Ψηλών ∆ένδρων – Εγκατάσταση και µεταφορά κάδων µπαζών)» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για 

το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου 
∆ροσιάς»». 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€  για την 
‘Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης- σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 
δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Προµήθεια 
«αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού.». 
 
 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. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..416/2016.. 
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� ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120.000,00 € για 
το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου 
∆ροσιάς»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Σχετικά: 
(1) Το µε αρ. πρωτ. 168754/24-09-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(2) Η µε αρ. πρωτ. 344/04-04-2011 εργολαβική σύµβαση της 
∆ΕΚΕ/Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

(3) Η υπ’ αριθµ. 34687/27-02-2015 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ της ∆ΤΕ 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
  

Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό αποφασίστηκε από το Γεν. Γραµ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η 
ένταξη της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆ήµου 
∆ροσιάς» στον Άξονα προτεραιότητας 2: «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών 
Πόρων» - Θεµατική Προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύµατα)» - του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» µε 
χρηµατοδότηση του συνόλου του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. 

Την 07-09-2010 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου. Από την ανωτέρω διαδικασία αναδείχθηκε 
µειοδότης η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ µε τεκµαρτή έκπτωση 51,57%. 

Την 04-04-2011 υπογράφηκε η εργολαβική σύµβαση συνολικού ποσού 
3.103.668,18 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) µεταξύ του Προϊστάµενου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ∆ΕΚΕ Περιφ. Αττικής και του νόµιµου εκπροσώπου της 
εταιρεία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για την ανάθεση του έργου (υπ’ αριθµ (2) σχετικό). 

Με την υπ’ αριθµ. 34687/27-02-2015 απόφαση της ∆ΤΕ Περιφέρειας Αττικής 
(Προϊστάµενη Αρχή του έργου) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 1.826.931,11 
€. 

Το έργο περαιώθηκε την 20-03-2015 και παραλήφθηκε διοικητικά προς χρήση 
από το ∆ήµο µας την 11/05/2016. 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου µέχρι σήµερα έχει απορροφηθεί συνολικό 
ποσό 1.328.274,00 € µε Φ.Π.Α.  

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική 
πίστωση ύψους 120.000,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0001 Οικονοµικού Έτους 2016 για 
το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Το µε αρ. πρωτ. 168754/24-09-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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� Τη µε αρ. πρωτ. 344/04-04-2011 εργολαβική σύµβαση της ∆ΕΚΕ/ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την υπ’ αριθ. 34687/27-02-2015 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ της ∆ΤΕ 

Περιφέρειας Αττικής. 
� Την αριθ. 921/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους €120.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
63.7341.0001 Οικονοµικού Έτους 2016 για το έργο: «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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