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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-6-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..194/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..13ης/21-6-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Ιουνίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. 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.  ..17142/17-6-2016.. 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 Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης 
Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµύρας της Τρίτης 
7 Ιουνίου 2016» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ,αποκατάστασης 
ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας ∆όµησης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµµύρας 
της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή δικαστικής 
δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο (εξωτερικό συνεργάτη) της 
υπόθεσης διατήρησης χρήσης του χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 246.000,00€ στον Κ.Α. 
25.7312.0045 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 266.303,62€ στον Κ.Α. 
30.7333.0025 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Ανακατασκευή 
οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου”». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος 
οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00€ στον Κ.Α. 
15.6261.0005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για την εργασία 
“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
130,00€  για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των 
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απανών και ∆ιάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε Επείγουσες Απευθείας Αναθέσεις για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆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. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..194/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος 
οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”». 

3. Την υπ’ αριθµ. 97/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική 
πίστωση για το εν’ θέµατι έργο, ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου προϋπολογισµού 
δαπάνης 150.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 152/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου, µε την οποία καθορίσθηκε ως νέα ηµεροµηνία διαγωνισµού η Τρίτη 
31/05/2016 και ώρα 10:00 π.µ. µε τους ίδιους λοιπούς όρους που 
καθορίσθηκαν στην υπ΄ αριθµ. 97/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου 

5. Το από 01-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το 
οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό δεκατέσσερις (14) διαγωνιζόµενοι εκ’ των 
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οποίων έγιναν δεκτοί και οι δεκατέσσερις (14) και αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης η εταιρεία «VALION Α.Τ.Ε.» µε έδρα στo Ν. Ηράκλειο, Πευκών 147 
& Ελεών 1, Τ.Κ. 14122, ΑΦΜ: 998807086, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µε µέση 
έκπτωση 54,73% και οικονοµικό αντικείµενο 55.208,15 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν στην 
Οικονοµική Επιτροπή 

1. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισµού δαπάνης 150.000,00 € µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23% και την κατακύρωση αυτού στην εταιρεία 
«VALION Α.Τ.Ε.» µε έδρα στo Ν. Ηράκλειο, Πευκών 147 & Ελεών 1, Τ.Κ. 
14122, ΑΦΜ: 998807086, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που προσέφερε για την 
εκτέλεση του έργου µέση έκπτωση 54,73% και οικονοµικό αντικείµενο 
55.208,15 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να 
ζητήσει από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 4.2.α του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων». 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”». 
� Την υπ’ αριθµ. 97/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική 
πίστωση για το εν’ θέµατι έργο, ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου προϋπολογισµού 
δαπάνης 150.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%. 
� Την υπ’ αριθµ. 152/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου, µε την οποία καθορίσθηκε ως νέα ηµεροµηνία διαγωνισµού η Τρίτη 
31/05/2016 και ώρα 10:00 π.µ. µε τους ίδιους λοιπούς όρους που 
καθορίσθηκαν στην υπ΄ αριθµ. 97/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου 
� Το από 01-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη ∆.Κ. 
Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισµού δαπάνης €150.000,00 µε αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 23% και την κατακύρωση αυτού στην εταιρεία «VALION Α.Τ.Ε.» µε 
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έδρα στo Ν. Ηράκλειο, Πευκών 147 & Ελεών 1, Τ.Κ. 14122, ΑΦΜ: 998807086, 
∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου µέση 
έκπτωση 54,73% και οικονοµικό αντικείµενο €55.208,15 χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Εξουσιοδοτεί τη ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει 
από το µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 4.2.α του άρθρου 4 της διακήρυξης 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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