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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..72/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/12-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. 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. 
8630/8-3-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1o ΘΕΜΑ  ΕΗ∆:«Αποδέσµευση πίστωσης και διάθεσης προϋπολογισµού ο.ε 
2018 σχετικά µε την επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια 
χειριστηρίου γερανού ανύψωσης  υπόγειων κάδων της υπ’αρ.56/2018 
απόφασης της Ο.Ε». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2015 του 
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 
µετά από την Α΄ αναµόρφωση – υποχρεωτική  2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Ενσωµάτωση στο  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018 του  Ο.Π.∆. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός 
Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, µετά την ένταξή 
του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το  αριθ. πρωτ. 216/2-
1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού  µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  
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Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την «προµήθεια 
υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, φορητών 
πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού 
37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  57.482,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών 

Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση 
αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους 
Χώρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, 
Σταµάτας και Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

ΘΕΜΑ 16ο:«Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης, Έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης υλοποίησης 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για νέα και συνεχιζόµενα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 20ο:« ∆ιόρθωση της παρ. 7 της 50/2018 απόφασης Ο.Ε. περί 
“Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για 
τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου” και εκ νέου διάθεση 
πίστωσης συνεχιζόµενου έργου µε Κ.Α. 63.7341.0002».  
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Kαλαφατέλης Ιωάννης  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Καρασαρλής Αναστάσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  .72/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών 

Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση 
αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους 
Χώρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, 
Σταµάτας και Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
1. Σύµφωνα 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. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
άρθρο 32 «Προσφυγή στη ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί 
να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Σύµφωνα µε το Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 

158,  
«4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν αν διατίθενται µε 
απόφαση δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή 
δαπανών, οι οποίες αφορούν: 
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β). Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό 
που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23Α’), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί 
να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δήµαρχου ή του προέδρου 
της Κοινότητας. 
… 
7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β’ της παραγράφου 4 του παρόντος και 
στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα 
ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στου προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που 
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση προϋπολογισµού 
γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου». 

 
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

i. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
∆ηµάρχου, 

ii. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής, 

iii. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

iv. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

v. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας) περί απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα 
φωτισµού, 

vi. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
vii. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 

9160/31.3.2017 για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων,  

viii. το µε αριθ. πρωτ. 4336/6.2.2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αγίου Στεφάνου, µε το οποίο αναφέρθηκε επικινδυνότητα λόγω 
καταστροφής, εξαιτίας δυνατού αέρα, των φωτιστικών σωµάτων επί 
των ιστών δηµοτικού φωτισµού επί της Πλατείας Οµονοίας και τη 
συνακόλουθη έλλειψη φωτισµού, η οποία λόγω των προβληµάτων 
που δηµιουργεί σε µία κεντρική περιοχή της πόλης, χρήζει 
ενεργειών άµεσης αποκατάστασης (βλ. συνηµµένες Φωτογραφίες 1 
- 3), 

ix. το µε αριθ. πρωτ. 4971/12.2.2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου, µε το οποίο αναφέρθηκε επικινδυνότητα λόγω φθοράς 
των φωτιστικών σωµάτων επί των ιστών του προαύλιου χώρου του 
Καταστήµατος της ∆ηµοτικής Ενότητας (βλ. συν. Φωτογραφίες 4 και 
5), 

x. αυτοψία του Υπευθύνου του Γραφείου Καθαριότητας (αρ. πρωτ. 
6935/22.2.2018) από την οποία προέκυψε σπασµένος ιστός 
δηµοτικού φωτισµού στον κοινόχρηστο χώρο του πάρκου στην Αγία 
Σωτήρα της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας (Φωτογραφία 6) καθώς 
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επίσης δύο σπασµένα φωτιστικά (τύπου φανάρι) επί της Οδού 
Μαραθονοδρόµων (Φωτογραφία 7) στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου,  

xi. το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών 
για λόγους οδικής ασφάλειας (πεζών και διερχόµενων οχηµάτων) 
και ασφάλειας από κρούσµατα κλοπών, κλπ, 

xii. την Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 23.2.2018) που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση 
Ιστών & Φωτιστικών ∆ηµοτικού Φωτισµού» για την αποκατάσταση 
των  ανωτέρω καταστροφών στα δίκτυα δηµοτικού φωτισµού των 
δηµοτικών ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας και 
Κρυονερίου, του ∆ήµου ∆ιονύσου, ενδεικτικού προϋπολογισµού 
4.389,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 

αποφασίστηκε  
 

A. η επείγουσα ανάγκη προµήθειας ιστών και φωτιστικών δηµοτικού 
φωτισµού για την αποκατάσταση αντίστοιχων καταστραµµένων επί του 
υπάρχοντος δικτύου δηµοτικού φωτισµού επί  

i. της Πλατείας Οµονοίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου,  
ii. του προαύλιου χώρου του Καταστήµατος της ∆ηµοτικής 

Ενότητας ∆ιονύσου,  
iii. του κοινόχρηστου χώρου του πάρκου στην Αγία Σωτήρα της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, και 
iv. επί της Οδού Μαραθονοδρόµων στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Κρυονερίου,   
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφηκαν προηγουµένως,  
τα οποία είναι επικίνδυνα λόγω της καταστροφής τους, π.χ. από 
δυνατό αέρα, ή λόγω της µεγάλης φθοράς τους και των ελλείψεων 
τους, µε αποτέλεσµα κεντρικά σηµεία οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων των ανωτέρω περιοχών να στερούνται 
φωτισµού και να προκύπτουν σοβαρά θέµατα ασφάλειας,   
δεδοµένου ότι τα υλικά αυτά (ιστοί και φωτιστικά) δεν υπάρχουν στην 
αποθήκη του ∆ήµου και ούτε προβλέπεται η άµεση προµήθεια τους, 
καθότι σήµερα ο ∆ήµος δεν διαθέτει ενεργή σύµβαση προµήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού (ενώ τελεί υπό αναµονή λήψης, από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σχετικής απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας 
προκειµένου να ξεκινήσουν σχετικές διαδικασίες (διαγωνισµού) 
ανάθεσης προµήθειας ηλεκτρολογικών υλικών και ειδών),  
 

B. η έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 23.2.2018) που 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια και 
Εγκατάσταση Ιστών & Φωτιστικών ∆ηµοτικού Φωτισµού», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 4.389,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 

έστειλε την µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 7123/23.2.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς προς την εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ η οποία ανταποκρινόµενη 
απέστειλε τη συνηµµένη επιστολή δίνοντας έκπτωση 1% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της τεχνικής περιγραφής των εργασιών (η 
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οποία είναι ύψους 4.389,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, δηλαδή προσέφερε το ποσό των 
4.345,70 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
� αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 

Φωτιστικών Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε 
Αντικατάσταση αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και 
Κοινόχρηστους Χώρους των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, 
∆ιονύσου, Σταµάτας και Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην 
εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ έναντι ποσού 4.345,70 €,  
� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο 

«Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, 
Φωτιστικά κλ)» (ΠΑΥ …. / 2018). 

 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
� τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 
� την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 

µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  
� τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας) περί απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα φωτισµού, 
� τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
� την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
� το µε αριθ. πρωτ. 4336/6.2.2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αγίου Στεφάνου,  
� το µε αριθ. πρωτ. 4971/12.2.2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 

∆ιονύσου,  
� αυτοψία του Υπευθύνου του Γραφείου Καθαριότητας (αρ. πρωτ. 

6935/22.2.2018) από την οποία προέκυψε σπασµένος ιστός δηµοτικού 
φωτισµού στον κοινόχρηστο χώρο του πάρκου στην Αγία Σωτήρα της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας (Φωτογραφία 6) καθώς επίσης δύο 
σπασµένα φωτιστικά (τύπου φανάρι) επί της Οδού Μαραθονοδρόµων 
(Φωτογραφία 7) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου,  
� το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών για 

λόγους οδικής ασφάλειας (πεζών και διερχόµενων οχηµάτων) και 
ασφάλειας από κρούσµατα κλοπών, κλπ, 
� την Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 23.2.2018) που συνέταξε η 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ιστών 
& Φωτιστικών ∆ηµοτικού Φωτισµού». 
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� την µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 7123/23.2.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 
 Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης και Καρασαρλής δήλωσαν παρών για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την 
«Προµήθεια Φωτιστικών Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού 
Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων Κατεστραµµένων 
σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των  
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας 
και Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην εταιρία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ έναντι ποσού 4.345,70 €,  

2. εγκρίνει τη σχετική δαπάνη για την «Προµήθεια Φωτιστικών 
Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση 
αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και 
Κοινόχρηστους Χώρους των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου 
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Κρυονερίου του ∆ήµου 
∆ιονύσου» και διαθέτει το πίστωση ποσού €4375,70 µε 
χρέωση του Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, 
Φωτιστικά κλ)». 

 
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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

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