
Σελίδα 1 από 5 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-3-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..66/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/22-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..7135/18-3-2016.. 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 ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοτεµαχιστικού  
Μηχανήµατος του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 1ο:  «∆έσµευση   και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προυπολογισµού ο.ε 
2016 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  προϋπολογισµό   
του ∆ήµου  ο.ε.  2016 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13/2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 246/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2016 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 17/2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2016 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
αντλητικού συγκροτήµατος Booster, συνολικού προϋπολογισµού 16.605,00€». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού 113.959,99€». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Καθορισµός ποσοστού µειωµένου τιµολογίου Τελών Ύδρευσης σε 
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».  
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ΘΕΜΑ 13ο:« Καθορισµός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού, 
Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Οκτωβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Νοεµβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆εκεµβρίου 2015». 
� ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για το 

έτος 2016 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας»».  

ΘΕΜΑ 18ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β)   Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.355,57 € για το 
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 68.494,03 € για το έργο: 
«Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 117.823,99€ για την 
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» στη 
δ.κ. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κας Βιθυνού Αναστασίας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο όχηµά της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Συµεών για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµά του». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Νικολάου για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµά του».  
ΘΕΜΑ 27ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής 
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και 
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε Σεµινάριο 
που αφορά ‘Το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού.». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 
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1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 10ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..66/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για το 

έτος 2016 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας»».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σχετ: 

(1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών. 

(2) Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2016. 

(3) Η υπ’ αριθµ. 241/2015 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης 
Προϋπολογισµού έτους 2016. 

(4) Η υπ΄ αριθµ. 276/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. 
∆ιονύσου 

(5) Η υπ’ αριθµ.42581/24-12-2013 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

(6) Η υπ’ αριθµ. 24872/25-07-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών περί διάλυσης σύµβασης του έργου. 

(7) Η υπ’ αριθµ. 31509/01-10-2014 αίτηση αποζηµίωσης του αναδόχου 
λόγω διάλυσης σύµβασης. 

(8) Η υπ’ αριθµ. 245/2015 Α.∆.Σ ∆ιονύσου περί έγκρισης πρωτοκόλλου 
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Β’ 
σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» & καθορισµού 
αποζηµίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης. 

 
 
 
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Την 24/12/2013 υπεγράφη η µε αρ. πρωτ. 42581/24-12-2013 σύµβαση για την 

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας» µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου και του Ε.∆.Ε. Αριστείδη Μαλλιάκου, 
ποσού 64.856,19€ πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

Ο ανάδοχος προέβη όπως όριζε η Ε.Σ.Υ. του έργου, στην εφαρµογή επί 
εδάφους της εγκεκριµένης υψοµετρικής µελέτης της οδού η οποία εγκρίθηκε µε την 
υπ΄ αρίθµ. 17/2007 Απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας. Από την 
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ανωτέρω εφαρµογή διαπιστώθηκε ότι η ερυθρά της οδού που έπρεπε να εφαρµοστεί 
ήταν υψηλότερη σε σχέση µε τα κατώφλια των ιδιοκτησιών µε αποτέλεσµα να 
προκαλεί πρόβληµα στη πρόσβασή τους. 

Προκειµένου να µη προκληθεί κώλυµα στη πρόσβαση των ιδιοκτησιών της 
οδού και µετά την εντολή του πρώην αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το αρµόδιο 
τµήµα Σχεδίου Πόλεως προέβη στη τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης. 

Ο ανάδοχος την 11/02/2014, όπως ορίζει η παρ.3 του άρθρου 62 του 
Ν.3669/08, προέβη σε ειδική δήλωση µε την οποία αιτήθηκε τη διακοπή εργασιών 
έως την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης από τα εµπλεκόµενα όργανα και 
επιπρόσθετα δήλωσε ότι δεν έχει εκτελέσει καµία εργασία. 

Με το από 12/02/2014 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η 
διακοπή εργασιών του έργου. 

Με την µε αρ. πρωτ. 17306/27-05-14 αίτηση και µετά την παρέλευση τριών (3) 
µηνών από την ειδική δήλωση του αναδόχου, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 62 
του Ν.3669/08, ο Ανάδοχος αιτήθηκε τη διάλυση της σύµβασης. 

Η αίτηση του αναδόχου έγινε δεκτή µε την µε αρ. πρωτ. 24872/25-07-2014 
σχετική απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 62 §2 & § 7 του 
Ν.3669/2008. 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31509/01-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει 
αποζηµίωση λόγω διάλυσης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
Ν.3669/2008. 

Την 25/09/2015 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
77/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου. Σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
Ν.3669/2008 στις αρµοδιότητες της επιτροπής είναι και να προτείνει την αποζηµίωση 
του αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης, η οποία στη συνέχεια θα καθοριστεί από 
την Προϊστάµενη Αρχή κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Με την υπ’ αριθµ. 245/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου 
εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
καθορίστηκε η αποζηµίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 2.000,00 € στον Κ.Α. 
30.7323.0033 Οικονοµικού Έτους 2016 για την «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού 
Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» 

 
 
 

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. 
� Την υπ’ αριθ. 228/2015 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Τεχνικού 

Προγράµµατος έτους 2016. 
� Την υπ’ αριθ. 241/2015 Α.∆.Σ. ∆ήµου ∆ιονύσου Έγκρισης Προϋπολογισµού 

έτους 2016. 
� Την υπ’ αριθ. 276/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου 

ΑΔΑ: ΩΞΖΞΩ93-ΦΨ5



Σελίδα 5 από 5 
 

� Την υπ’ αριθ.42581/24-12-2013 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
� Την υπ’ αριθ. 24872/25-07-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

περί διάλυσης σύµβασης του έργου. 
� Την υπ’ αριθ. 31509/01-10-2014 αίτηση αποζηµίωσης του αναδόχου λόγω 

διάλυσης σύµβασης. 
� Την υπ’ αριθ. 245/2015 Α.∆.Σ ∆ιονύσου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
30.7323.0033 Οικονοµικού Έτους 2016 για την «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού 
Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας» 
 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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