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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..241/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..15ης/18-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..20346/18-7-2016.. 
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2016 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση της Προµήθειας 
«Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2016-2017»  
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την  Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου που αναφέρονται στην οµάδα  Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος 
Προµηθειών.». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. πρωτ.19521/11-
7-2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών 
καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο περιβάλλον λόγω 
της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου  του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας Β)διάθεση 
πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχει 
στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και 
∆)έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». Αποσύρεται από 
την Η.∆. 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της 

εγκατάστασης πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας  φύλαξης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων του ∆ήµου ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης  διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016 
για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 

 
 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. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..241/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της 

εγκατάστασης πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
   Στις 14-7-2016 πραγµατοποιήθηκε  σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο µε τους επικεφαλής 
των ∆ηµοτικών παρατάξεων µε θέµα συζήτησης την σχεδιαζόµενη εγκατάσταση 
πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και τις ενέργειες για την 
αποτροπή της. 
 Οµόφωνα αποφασίσθηκαν οι κινητοποιήσεις  που πρέπει να γίνουν καθώς και η 
προµήθεια υλικών, η παροχή υπηρεσιών και τα υποστηρικτικά µέτρα γι’ αυτές. 
Επίσης αποφασίσθηκε η επιστηµονική και τεχνική συνδροµή από εξειδικευµένο 
εξωτερικό συνεργάτη για την αποτελεσµατική υποστήριξη των δίκαιων θέσεων του 
∆ήµου στο εν λόγω θέµα.  
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  Λόγω ότι επίκειται η έγκριση της ΜΠΕ για την εγκατάσταση των πλευρικών διοδίων 
σε Αγ. Στέφανο και Βαρυµπόµπη, οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άµεσα για να 
αποτραπεί η εγκατάσταση αυτών. 
  ‘Ύστερα από τα ανωτέρω και λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος που 
µεσολαβεί για την έγκριση της Μ.Π.Ε και την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των 
διοδίων προτείνεται: 
Α). Την απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, στην εταιρεία 
ANAGLIFOSTAMPA LTD, η διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την 
προµήθεια εντύπων, αφισών, πανώ κλπ. για τις κινητοποιήσεις κατά της εγκατάσταση 
των διοδίων , ποσού 1.500,00€ σε βάρος του σχετικού Κ.Α.10.6613.0008    
Β).Την απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, στο ταξιδιωτικό γραφείο 
ANASSA TRANEL ,την παροχή υπηρεσίας  για την µεταφορά πολιτών που θα 
συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας εντός και εκτός των ∆ιοικητικών ορίων 
του ∆ήµου και η διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης ύψους 2.000,00€  σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6234, 
Γ). Την απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος,  παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµό 
διοδίων και στη σχετική ΜΠΕ και την τεχνική συνδροµή του σε θέµατα συγκοινωνιακά 
και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος του ∆ήµου µας από την εγκατάσταση των 
πλευρικών διοδίων στον εξειδικευµένο εξωτερικό συνεργάτη κ. Μπακογιάννη 
Ευθύµιο, ∆ρ.Πολεοδόµος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός και την έγκριση της δαπάνης 
και την διάθεση πίστωσης υψους 2.000,00€ σε βάρος των Κ.Α.10.6117 και την 
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00€ στον Κ.Α. 
00.6117.0001  
(ΠΑΥ……./2016, …………/2016, ………/2016, ………./2016) 

                                    
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις αριθ. 747 έως και 750/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας εντύπων, αφισών, πανώ κλπ. 
για τις κινητοποιήσεις κατά της εγκατάσταση των διοδίων, λόγω του 
κατεπείγοντος, στην εταιρεία ANAGLIFOSTAMPA LTD,  
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού €1.500 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση σε 
βάρος του σχετικού Κ.Α.10.6613.0008.    

 
2. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την µεταφορά 

πολιτών που θα συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας εντός και εκτός 
των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου, λόγω του κατεπείγοντος, στο ταξιδιωτικό 
γραφείο ANASSA TRANEL. 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
10.6234. 

 
3. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στο 

∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµό διοδίων και στη 
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σχετική ΜΠΕ και την τεχνική συνδροµή του σε θέµατα συγκοινωνιακά και 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος του ∆ήµου µας από την εγκατάσταση των 
πλευρικών διοδίων, λόγω του κατεπείγοντος, στον εξειδικευµένο εξωτερικό 
συνεργάτη κ. Μπακογιάννη Ευθύµιο, ∆ρ. Πολεοδόµο-Συγκοινωνιολόγο 
Μηχανικό. 
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού €4.000 και διαθέτει πίστωση ύψους 
€2.000,00 σε βάρος του Κ.Α.10.6117 και ύψους €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
00.6117.0001.  

 
 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. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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