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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-4-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..78/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..5η/12-4-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Μ. Τετάρτη.. 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. ..9996/7-4-2017.. 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 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδροµή  του ∆ήµου  
στη δικτυακή βάση  "Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ"». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 48/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 47/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Eκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ,έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.500) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από 
την Φαρµακοβιοµηχανία DEMO ΑΒΕΕ, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της 
παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων 
Σχολείων Εκάλης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου σε Σεµινάριο που 
αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016»» . 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά την 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» . 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80€  για την ‘ετήσια 
συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’» . 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη  ανά οµάδα για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού 
δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.» . 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.399,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων  & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού   ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 19ο: 1) Έγκριση  Πρακτικού κατακύρωσης δικαιολογητικών Αριθµ. Πρωτ. 
9965/7-4-2017   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες : i) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε για την ΟΜΑ∆Α  Α  ΚΑΙ ii) INSS 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α  Β 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα του κ. Γεωργίου Ελεκίδη περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «∆ιόρθωση της µε αρ. 54/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου 
για τη δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών 

∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις 
από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για νέα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 
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ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος “». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Αποδοχή δωρεάς πλήρους οδοντιατρικού εξοπλισµού και επίπλων 
ιατρείου για τα ∆ηµοτικά Ιατρεία». 
 
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της Η.∆ «Εκλογή 
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής» ανέφερε: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην 
πρώτη συνεδρίαση  µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους µε 
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 
∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 
Τα µέλη της Ο.Ε από την µειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση  και για τον 
λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Σώµατος για την επόµενη συνεδρίαση. 
 
 Το 21ο θέµα της Η.Μ. απεσύρθη. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..78/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών 

∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου». 

 
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 
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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: 
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 

1) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 

Επιτροπής, 
3) 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, 

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

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

6) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
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7) την υπ’ αριθ. 2056 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 29977/25.10.2016 για 
τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  

8) το µε αριθ. πρωτ. 34954/14.12.2016 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κρυονερίου µε το οποίο αναφέρθηκαν επαναλαµβανόµενες καθηµερινές 
βλάβες και το ότι διαπιστώθηκαν φθορές και ζητήθηκε η αντικατάσταση του 
δικτύου δηµοτικού φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου, 

9) το µε αρ. πρωτ. 1148/13.1.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς 
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το οποίο ζητήθηκε η υλοποίηση σχετικού 
τεχνικού έργου, 

10) το µε αρ. πρωτ. 1148/3.2.2017 απαντητικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
στο οποίο αναφέρεται ότι δεν εκτελείται αυτή τη στιγµή κάποιο έργο 
ηλεκτροδότησης στο ∆ήµο, 

11) το µε αριθ. πρωτ. 7216/15.12.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κρυονερίου µε το οποίο ζητήθηκε άµεσα η επίλυση του προβλήµατος, 

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

 
ελήφθει η 7823/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 290/20.3.2017) µε 
την οποία αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών του 
υπάρχοντος δικτύου δηµοτικού φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου,  
το οποίο σε µεγάλο του τµήµα του είναι εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα η εν 
λόγω κεντρική οδική αρτηρία του ∆ήµου να στερείται φωτισµού και να 
προκύπτουν σοβαρά θέµατα ασφάλειας,  
δεδοµένου ότι οι επεµβάσεις των ηλεκτρολόγων του ∆ήµου δεν µπόρεσαν να 
αποκαταστήσουν τις ζηµιές, καθότι αυτές εντοπίζονται  
κυρίως στα υπόγεια δίκτυα καλωδιώσεων, έχοντας ως αιτία τις ρίζες των πολλών 
δένδρων της περιοχής, τοπικές διαβρώσεις ή/και καθιζήσεις από διάφορα 
σκάµµατα και εργασίες, π.χ. ύδρευσης, που έγιναν στα εν λόγω σηµεία όδευσης 
του δικτύου κατά καιρούς, κ.ο.κ.,  
ή σε σηµεία επί των ιστών δηµοτικού φωτισµού επί των οποίων υπάρχει αδυναµία 
επέµβασης διότι απαιτείται αποξήλωσή τους,  
και ενδεικτικά αναφέρονται τα σηµεία  
επί της Λ. Κρυονερίου 76 έως την Οδό Σολωµού σε υπόγειο δίκτυο 45 µ. περίπου, 
επί της Λ. Κρυονερίου 79 έως το 81 σε υπόγειο δίκτυο 30 µ. περίπου, 
επί της Λ. Κρυονερίου 27 έως το 31 σε υπόγειο δίκτυο 30 µ. περίπου, 
επί της Λ. Κρυονερίου 83 έως το 87 σε υπόγειο δίκτυο 45 µ. περίπου, 
επί της Λ. Κρυονερίου 99Α έως το 99∆ σε υπόγειο δίκτυο 45 µ. περίπου, 
επί της Λ. Κρυονερίου 38, όπου απαιτείται αποξήλωση του ιστού προκειµένου να 
είναι δυνατή η πρόσβαση στην καλωδίωσή του, λόγω εξωτερικής ζηµιάς επί του 
µεταλλικού της σκελετού στο σηµείο που θα καθιστούσε εφικτή την πρόσβαση στη 
καλωδίωση, κ.ο.κ. 
και για την αποκατάσταση των ανωτέρω ζηµιών απαιτείται  
εκτέλεση εργασιών εκσκαφής - εντοπισµού και αποκατάστασης της 
ηλεκτρολογικής βλάβης - αποκατάστασης σκάµµατος,  
µε προσωπικό ειδικοτήτων (π.χ. οικοδόµους) που ο ∆ήµος δεν διαθέτει στο 
ανθρώπινο δυναµικό του,  
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µε µηχανήµατα και εργαλεία που ο ∆ήµος δεν διαθέτει σε επαρκή αριθµό 
προκειµένου να τα διαθέσει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, αφού ο ∆ήµος δεν 
µπορεί να διαθέσει µηχάνηµα έργου για την εν λόγω εργασία επειδή κάθε φορά 
προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της όποιας βλάβης ύδρευσης προκύπτει 
στο παλαιό και εκτεταµένο δηµοτικό δίκτυο, και  
υλικά π.χ. οικοδοµικά, κλπ., τα οποία ο ∆ήµος δεν µπορεί άµεσα να προµηθευτεί 
στα πλαίσια των υφιστάµενων συµβάσεων του,   
καθώς επίσης την αποκατάσταση όποιας ακόµη παρεµφερούς ζηµιάς διαπιστωθεί 
και για την οποία κριθεί αναγκαία κάποια επέµβαση π.χ. σε ηλεκτρικό πίνακα, 
κλπ. που αφορά στο δίκτυο του δηµοτικού φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου. 

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

αρ. πρωτ. ∆ήµου 7822/22.3.2015 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την 
εταιρία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε 
τη συνηµµένη προσφορά (αρ. πρωτ. ∆ήµου 8774/29.3.2017) δίνοντας έκπτωση 
3% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της τεχνικής περιγραφής των εργασιών 
(η οποία είναι ύψους 15.582,50 € πλέον ΦΠΑ 24%) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος, δηλαδή προσέφερε το ποσό των 15.115,03 € πλέον ΦΠΑ 24%, 
δηλαδή συνολικό ποσό 18.742,63 €. 

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
1. αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Αποκατάσταση 

Ζηµιών ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Κρυονερίου» στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι 
ποσού 18.742,63 €,  

2. εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
3. διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 30.6262.0013 µε τίτλο 

«Επισκευή του ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου» (ΠΑΥ …. / 2017). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
� 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. 2056 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 29977/25.10.2016 για 

τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
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� το µε αριθ. πρωτ. 34954/14.12.2016 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κρυονερίου µε το οποίο αναφέρθηκαν επαναλαµβανόµενες καθηµερινές 
βλάβες και το ότι διαπιστώθηκαν φθορές και ζητήθηκε η αντικατάσταση του 
δικτύου δηµοτικού φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου, 
� το µε αρ. πρωτ. 1148/13.1.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς 

την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το οποίο ζητήθηκε η υλοποίηση σχετικού 
τεχνικού έργου, 
� το µε αρ. πρωτ. 1148/3.2.2017 απαντητικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στο οποίο αναφέρεται ότι δεν εκτελείται αυτή τη στιγµή κάποιο έργο 
ηλεκτροδότησης στο ∆ήµο, 
� το µε αριθ. πρωτ. 7216/15.12.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κρυονερίου µε το οποίο ζητήθηκε άµεσα η επίλυση του προβλήµατος, 
� το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών για λόγους 

οδικής ασφάλειας, πεζών και διερχόµενων οχηµάτων, ασφάλειας από 
κρούσµατα κλοπών, κλπ,  
� Την αριθ. 7823/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 290/20.3.2017) 
� Την µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 7822/22.3.2015 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

προς την εταιρία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
� Την προσφορά (αρ. πρωτ. ∆ήµου 8774/29.3.2017) της εταιρίας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Αποκατάσταση 
Ζηµιών ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Κρυονερίου» στην εταιρία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι 
ποσού €18.742,63 ,  

2. Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 
30.6262.0013 µε τίτλο «Επισκευή του ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
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. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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