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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2012..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-12-2012 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..443/2012.. 
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/12/2012.. της ..28ης/2012.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η ∆εκεµβρίου 2012.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..11:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 38487/28-12-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, 
Αντιδηµάρχου  Οικονοµικών – Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 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 1ο:«Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για την εκτέλεση 
του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Κ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  

� ΘΕΜΑ 2ο: Α)«Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.944,50 € για την 
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ.Σταµάτας 
των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 

Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. 
Σταµάτας των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου οε για την 
ανακοίνωση στην εφηµερίδα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου οε για την 
ανακοίνωση στην εφηµερίδα ΕΠΙΛΟΓΕΣ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µετά από αναµόρφωση». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 100.000,00 € για το έτος 2012 
για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102».   

       Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου:«Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού (Πατέλη Ειρήνη)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 12.242,00€ (πλέον ΦΠΑ 23%) 
για την εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη δικτύου απορροής οµβρίων στις οδούς 
∆ηµοκρατίας, Πηλίου, Μητρ. Κυδωνιών και ∆εινοκράτους».  
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη δικτύου απορροής οµβρίων 
στις οδούς ∆ηµοκρατίας, Πηλίου, Μητρ. Κυδωνιών και ∆εινοκράτους». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.591,73 για την εξόφληση 
οφειλής προς την ΤΟΜΗ Α.Ε κατόπιν διαταγής πληρωµής.».    
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 100.633,00 € 
λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτηµα και 
Λόφου Ανθέων»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2012». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «∆ιάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες 
∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2012». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.             1. Λίτσας Αθανάσιος      
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    2. Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
3. Ποτίδης Χρήστος                          3. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής. Αναπλ. Μέλος. 
5. Τζανετή Αγαθή- Ελλη .Αναπλ. Μέλος.      
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος  προσήλθε ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος. 
Στην συνεδρίαση προσήλθε και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, νοµίµως 
κληθείς.  
 
Πριν την συζήτηση των θεµάτων ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε το κατεπείγον της 
συνεδρίασης λέγοντας ότι  λόγω του χαρακτήρα των θεµάτων και της λήξης του οικονοµικού 
έτους, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι λογιστικές διαδικασίες του ∆ήµου και ζήτησε από τα 
µέλη της να αποφανθούν για αυτό. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε µε ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά από τον ∆Σ κ. 
Πασιπουλαρίδη, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, για το κατεπείγον της συνεδρίασης. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..443/2012.. 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: Α)«Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.944,50 € για την 
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ.Σταµάτας 
των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς». 

Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη 
Λ. Σταµάτας των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς».  

 

Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

Α) Προκειµένου να ανατεθεί και να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 
παρακαλούµε όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 14.944,50€  στον 
Κ.Α. 25.7412.0021  Οικονοµικού Έτους 2012. 

Β) Στις 19-11-2012 ο Αντιδήµαρχος ΤΥ και Ποιότητας Ζωής ζήτησε εγγράφως από τη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου την άµεση σύνταξη µελέτης µε τίτλο: ‘Μελέτη 
αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς’ για τη σύνταξη της 
οποίας δόθηκε θετική γνωµοδότηση από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 140 
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του Ν.4070/12 σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής. Με το από 20-11-12 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου δηλώνεται η αδυναµία σύνταξης της υδραυλικής 
µελέτης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου.   
Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 2 του Π.∆. 
28/80 σε ιδιώτη µελετητή. Σύµφωνα µε το Ν.3316/05 και το Ν.3463/06 είναι δυνατή η απ’ 
ευθείας ανάθεση της µελέτης µε µέγιστη αµοιβή το 30% της Α’ τάξης πτυχίου για την κατηγορία 
Μελέτες Υδραυλικών Έργων. Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου η αµοιβή της µελέτης του θέµατος εκτιµάται σε 12.365,10€ πλέον ΦΠΑ 
23%. Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκαν τρεις οικονοµικές προσφορές για τη 
συγκεκριµένη µελέτη, τις οποίες θέτουµε υπόψη σας. 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση: 
•  της Υδραυλικής Μελέτης  στην Θεοδωροπούλου Αικατερίνη Τοπογράφο Μηχανικό για το 
ποσό των 12.150,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, η οποία κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά. 
   
και παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προχωρήσει στα παρακάτω: 
 

1. Να  εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 14.944,50€ 
στον Κ.Α. 25.7412.0021 Οικονοµικού Έτους 2012 για την: «Μελέτη 
αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς» 

 
2. Να εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης υρδαυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη 

αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς»  
στην Αικατερίνη Θεοδωροπούλου Τοπογράφο Μηχανικό, µε ΑΦΜ 125065386 και 
δ/νση Ήβης 11, 152 34 Χαλάνδρι που διαθέτει Α’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην 
κατηγορία 13 (Υδραυλικών Έργων) και για σύνολο δαπάνης 14.944,50€ µε ΦΠΑ 
23%. 

 
3. Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

 
 

 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 

� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α΄). 

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

� Τις υπ’ αρ. 202/12 & 203/12 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί τροποποίησης 
τεχνικού προγράµµατος και αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2012.    

� Την από 19-11-12 Εντολή του Αντιδηµάρχου ΤΥ και Ποιότητας Ζωής για  την εκπόνηση 
της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. Σταµάτας των δ.κ. Σταµάτας 
και ∆ροσιάς » 

� Το ΦΕΚ 1200/Β/11-4-12 Απόφαση ορίων αµοιβών µελετών έτους 2012. 
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� Τον από 23/11/2012 Υπολογισµό  Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της Μελέτης που 
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά) 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και  1 ΚΑΤΑ  

 Μειoψηφούντος του ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

 
1. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 14.944,50€ σε βάρος του Κ.Α. 

25.7412.0021 Οικονοµικού Έτους 2012 για την: «Μελέτη αντιπληµµυρικού έργου 
στη Λ. Σταµάτας των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς» 

 
2. Εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη 

αντιπληµµυρικού έργου στη Λ. Σταµάτας των ∆.Κ. Σταµάτας και ∆ροσιάς»  
στην Αικατερίνη Θεοδωροπούλου Τοπογράφο Μηχανικό, µε ΑΦΜ 125065386 και 
δ/νση Ήβης 11, 152 34 Χαλάνδρι που διαθέτει Α’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην 
κατηγορία 13 (Υδραυλικών Έργων) και για σύνολο δαπάνης 14.944,50€ µε ΦΠΑ 
23%. 

 
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
2.Χιώτης Ηρακλής 
3.Τζανετή Αγάθη -Ελλη 
4..Ποτίδης Χρήστος 
5. Λίτσας Αθανάσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ. 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
– Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
Γραφείο ∆ηµάρχου. 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ93-Ν0Γ


