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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..31η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-12-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..439/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/12/2014.. της ..31ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..16η ∆εκεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:30.. 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.  ..39531/12-12-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 5-
12-2014, 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 ΕΗ∆: «Eπανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας 
ύστερα από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισµός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισµού και καθαριότητας µε 
ισχύ από 1-1-2015 και εφ’ εξής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (19.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2014». 
ΘΕΜΑ 7ο: «ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΓΑΚΟΥ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση: Α)Πρακτικού Νο1 (17-11-2014) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού 
προϋπολογισµού 24.961,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,  
Β)Της υπ΄αριθµ 26/2014 µελέτης «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», 
προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και των νέων όρων της διακήρυξης διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 11ο «Έγκριση του από 11/12/2014 πρακτικού  Νο 1 για την «Προµήθεια Άλατος» 
και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στα Γραφεία του 
ΕΚΑΒ (πίσω από τα Πολύ-ιατρεία του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Νέου Πίνακα Πυρασφάλειας 
για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα»». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδων ∆.Ε 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Παροχής εργασιών ανίχνευσης 
σιδηρού οπλισµού  - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέµατος – 
Θερµογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ∆.Κ. Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Παροχής υπηρεσιών 
καταγραφής υφιστάµενου δικτύου οδοφωτισµού για αντικατάσταση υφιστάµενων 
φωτιστικών σωµάτων µε καινοτοµικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας led»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€ για την 
‘Προµήθεια άδειας χρήσης προγράµµατος διαχείρισης – σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων’». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση α) της µελέτης για την «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων 
Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου», β) της δαπάνης και της διάθεσης 
πίστωσης». 
� 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: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 261/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

∆ιονύσου. 
Η ∆Σ κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε µετά την ψήφιση του εκτός ηµερήσιας 

διάταξης θέµατος. 
 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..439/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) 
τεχνικών προδιαγραφών». 
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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 του Π.∆ 28/80 
γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006  
δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 22   παρ 3 του Νόµου 3536/2007 
ε) Την 108/16-4-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα της παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην «Τεχνική εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου»  µε την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης.  
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση : 
 
 1) της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων εκατό (2.100,00€) ευρώ 
συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 10.6265.0004 του προϋπολογισµού του 
ο.ε 2014 του ∆ήµου,  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού». (ΠΑΥ ……/2014).         
2) των τεχνικών προδιαγραφών των προς ανάθεση εργασιών  όπως  αναφέρονται στην 
συνηµµένη τεχνική περιγραφή – η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης 
και  
του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας .(ΠΑΥ,      /2014) 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 
� Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006  
� Τις διατάξεις του άρθρου 22   παρ 3 του Νόµου 3536/2007 
� Την 108/16-4-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1) Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση δύο χιλιάδων εκατό (€2.100,00) ευρώ 
συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 10.6265.0002 του προϋπολογισµού του 
ο.ε 2014 του ∆ήµου,  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού».  
2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση εργασιών  όπως  αναφέρονται 
παρακάτω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 
 
 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY  10.6265.0002 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ         
                                          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
( Σύµφωνα µε το Ν.3536/2007 αρ. 22§3)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY  10.6265.0002 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ         

                                          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
 
 

Το παρόν τεύχος συντάσσεται ύστερα από εντολή ∆ηµάρχου και αναφέρεται στην 
ανάθεση υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου 
για την διάρκεια ενός έτους» . 
Η µελέτη συντάσσεται από την ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού/∆ιοικητικής Μέριµνας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.  
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει στην κατοχή του ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα ζύγισης, 
υπολογισµού ταχυδροµικών τελών γραµµατοσήµανσης τύπου Pitney Bowes, τύπου 
Ε581, το οποίο αποτελείται από α) Μηχανή ταχυδροµείου, β) αυτόµατο τροφοδότη 
φακέλλων και γ) µετρητή ταχυδροµικών τελών. Επίσης αποτελείται από µια αυτόµατη 
µηχανή ενός σταθµού τροφοδοσίας φύλλων χαρτιού – δίπλωσης τροφοδοσίας ενθέτου 
– εµφακέλωσης – ύγρανσης και κλεισίµατος φακέλλων.  
Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η εργασία τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης 
θα αναλάβει την υποχρέωση :  
α) της προληπτικής συντήρησης (καθαρισµός, λίπανση, ρύθµιση και έλεγχος της 
«µηχανής» 
β) της αποκατάστασης βλαβών   
γ) της τοποθέτησης ανταλλακτικών στη «µηχανή» κατά τη διάρκεια των επισκέψεων για 
προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, τα οποία θα πρέπει να είναι 
(καινούρια ή λειτουργικά) αντίστοιχα µε αυτά τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση, χωρίς 
χρέωση του ∆ήµου µας, εφόσον η καταστροφή ή φθορά προήλθε από την κανονική και 
καλή χρήση της «µηχανής». Το κόστος των συγκεκριµένων ανταλλακτικών θα βαρύνει 
την εταιρεία. 
δ) να ανταποκρίνεται άµεσα, εντός 24 ωρών, σε κάθε έκτακτη ανάγκη για εργασία που 
τυχόν προκύψει και να αποκαθιστά τις βλάβες που παρουσιάζονται και απαιτούνται 
υλικά , άµεσα, κατόπιν υποβολής σχετικής προσφοράς  και σε συνεννόηση  µε το ∆ήµο, 
 
Ενδεικτική τιµή 1 επίσκεψης για συντήρηση το µήνα : 150 € 
 
Ήτοι συνολικά, ενδεικτικός προϋπολογισµός για 1 επίσκεψη το µήνα, για 12 µήνες : 
1.800€ 
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Σύνολο ∆απάνης µε ΦΠΑ 23% ( εργασία & ανταλλακτικά ) : 2.100€ 
 
    Άγιος Στέφανος 11-12-2014 

 Η συντάξασα  
 
    Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάµενος  
      11-12-2014 
 
 
 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. Στάικος Θεόδωρος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Ανθρ. ∆υναµικού 
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