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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..32η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-12-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..450/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23ης/12/2014.. της ..32ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..23η ∆εκεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..40254/19-12-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 
23-12-2014, 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∆: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για την εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης µε τίτλο: 
«Γεωτεχνική µελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω 
κατολίσθησης στη ∆Κ Αγ. Στεφάνου» Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε 
τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω 
κατολίσθησης στη ∆Κ Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  για την  
ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου από 01.01.2015 – 
31.12.2015». 
ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα "Επιλογές"  συνολικού ποσού 127,31€». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Αποκατάστασης Βλάβης σε Ηλεκτροβάνα στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
τον Έλεγχο και Επισκευή Αυτοµατισµών ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων στις ∆ηµοτικές 
Ενότητες ∆ροσιάς και ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για 
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 59570 µάρκας CASE 590, 
(2) ME 84683 µάρκας CASE 40XT και (3) ME 56384 µάρκας CASE 580S, στα Πλαίσια 
της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διαξήρυξης του 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.822,90€  για την 
πληρωµή λογαριασµού αναθεωρήσεων του έργου µε τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση 
οδικού δικτύου» της δ.κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.026,01€  για την 
πληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση διαφόρων 
δηµοτικών οδών» της δ.κ. Άνοιξης». 
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� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.680,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Αρχιτεκτονικά, 
Eιδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. 
∆ιονύσου»». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 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     4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Καγιαλή Ελπίς 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..450/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.680,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Αρχιτεκτονικά, 
Eιδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. 
∆ιονύσου»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 

(2) Tην υπ’ αριθµ. 233/2013 απόφαση ∆Σ για τον «Προϋπολογισµό και ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου οικ. έτους 2014», όπως αναµορφώθηκε και 
ισχύει σήµερα. 

(3) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.   17489/ 31-5 -2013 Βεβαίωση Αδυναµίας της 
∆ιευθύντριας Τ.Υ. εκπόνησης της µελέτης. 

(4) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.  4552/14-02-2013 Βεβαίωση Αδυναµίας του 
∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, εκπόνησης της µελέτης από τον 
Μηχανολόγο της Υπηρεσίας. 

(5) Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/3676/4-3-2013  Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών 
έτους 2013. 

(6) Τον από 01/07/2013 Υπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της 
Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

(7) Την υπ’ αριθµ. 240/2013 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής περί διάθεσης 
πίστωσης για το οικ. Έτος 2013. 

 
Η Τεχνική υπηρεσία σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 240/2013 απόφαση οικονοµικής 
επιτροπής ανάθεσε την σύνταξη της µελέτης «Αρχιτεκτονικά,Eιδικά Αρχιτεκτονικά, 
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Στατικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης  για την Μελέτη 12θέσιου 
Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου», στην αρχιτέκτονα 
µηχανικό Βαλιάτζα Ευαγγελία. Η Α΄Φάση  του θέµατος εγκρίθηκε από το Τεχνικό 
Συµβούλιο των Κτιριακών Υποδοµών Α.Ε. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό πρωτ. ∆6-
Τ6.2/10784 Απόφαση. 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή: 

Εγκρίνει τη δαπάνη της µελέτης και διαθέσει τη σχετική πίστωση ύψους 6.680,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 70.7411.0024  Οικονοµικού Έτους 2014. 

                  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 
� Tην υπ’ αριθµ. 233/2013 απόφαση ∆Σ για τον «Προϋπολογισµό και ετήσιο 

πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου οικ. έτους 2014», όπως αναµορφώθηκε και ισχύει 
σήµερα. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ.   17489/ 31-5 -2013 Βεβαίωση Αδυναµίας της ∆ιευθύντριας 

Τ.Υ. εκπόνησης της µελέτης. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ.  4552/14-02-2013 Βεβαίωση Αδυναµίας του ∆ιευθυντή της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, εκπόνησης της µελέτης από τον Μηχανολόγο της 
Υπηρεσίας. 
� Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/3676/4-3-2013  Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών έτους 

2013. 
� Τον από 01/07/2013 Υπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της 

Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
� Την υπ’ αριθµ. 240/2013 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής περί διάθεσης 

πίστωσης για το οικ. Έτος 2013. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη της µελέτης «Αρχιτεκτονικά, Ειδικά Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτροµηχανολογικά και Τεύχη ∆ηµοπράτησης  για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο 
Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και διαθέτει πίστωση ύψους 
€6.680,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) σε βάρος του Κ.Α. 70.7411.0024  
Οικονοµικού Έτους 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Καγιαλή Ελπίς 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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