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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..32/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/6-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .6η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
.4140/2-2-2018.. 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:«Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου 
ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο 
∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης 
και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.1  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   Α∆ΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 
64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης 
και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση  της πάγιας προκαταβολής 
ο.ε. 2017  της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή του υπολόγου κ 
Κασαπάκη Μιχαήλ».  
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ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και 
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών 

που προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση 
σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
4. Στασινοπούλου Αναστασία      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
7. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

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

 
Αριθµός Απόφασης:  ..32/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών 

που προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση 
σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
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 
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προµηθειών, παροχής 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 οφειλοµένης 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) Λαµβάνοντας υπ΄  όψιν 

• τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης”) περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, παρ. 1 : « ο 
∆ήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα...»  καθώς και παρ. 2: 
«Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση 
ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης 
απόφασης, ο ∆ήµαρχος, µπορεί να αποφασίζει για θέµατα που 
ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας 
Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 
σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής.» 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής, 

• 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 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)», 

• τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
• την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
• το γεγονός ότι τις πρωινές ώρες της Πέµπτης 2.11.2017 σηµειώθηκε 

έκρηξη στο ΑΤΜ που βρίσκεται τοποθετηµένο στην πρόσοψη του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου, στο οποίο  στεγάζονται 
διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου, από την οποία 
προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζηµιές και πλην του ΑΤΜ µηχανήµατος 
το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς σηµειώθηκαν: ολοσχερής 
καταστροφή της εξωτερικής πόρτας αλουµινίου του κτιρίου, 
καταστροφή της γυψοσανίδας και µεγάλες φθορές πάνω από την 
είσοδο όπου είναι στερεωµένη η επιγραφή (ανάγλυφα γράµµατα) της 
Κοινότητας, καταστροφή του εσωτερικού φωτιστικού οροφής, 
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καταστροφή της µεσοτοιχίας ΑΤΜ – Κοινότητας, σπασµένα τζάµια και 
στραβωµένο κούφωµα αλουµινίου της ενδιάµεσης πόρτας αλουµινίου 
στην είσοδο, σπασµένο τζάµι φωταγωγού στον ηµιώροφο, καταστροφή 
τµήµατος ξύλινης κουπαστής της εσωτερικής σκάλας στον 2ο όροφο, 
καταστροφή εσωτερικών παραθύρων πάνω από το χώρο του ΑΤΜ, 
καταστροφή της εσωτερικής επιτοίχιας σωλήνας ύδρευσης και διαρροή 
νερού στον ηµιώροφο, µε αποτέλεσµα να απαιτείται άµεσα 
αποκατάστασή τους για λόγους ασφαλείας του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος καθώς και των δηµοτικών υπαλλήλων αλλά και των 
πολιτών που προσέρχονται στο χώρο,     

 
 
ελήφθη η υπ’ αριθ. 212 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 2024/15.01.2018 
µε την οποία αποφασίστηκε: 
 

α) η επείγουσα ανάγκη Προµήθειας  και Τοποθέτησης εξωτερικής 
πόρτας εισόδου, δίφυλλης µε υαλοπίνακες, στην είσοδο του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Κρυονερίου, προκειµένου να αποκατασταθεί άµεσα η 
ασφάλεια του κτιρίου, του εξοπλισµού του και των υπηρεσιακών 
αρχείων, και  
β) η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης όλων των υπολοίπων ζηµιών 
εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου προκειµένου αυτό να 
καταστεί ασφαλές και λειτουργικό,  

και εγκρίθηκαν :  
• η σχετική Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 12.1.2018) που συνέταξε 

η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την Προµήθεια και Τοποθέτηση 
Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου και  

• η σχετική Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 12.1.2018) που επίσης 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Εργασίας 
Αποκατάστασης των Ζηµιών στο Κτίριο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
Κρυονερίου που προκλήθηκαν από την έκρηξη του ΑΤΜ Μηχανήµατος 
της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
4) Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
απέστειλε  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς: 
 α) τον κ. Γούναρη Γεώργιο (µε αρ. πρωτ. 1995/15-01-2018) για την 
 Προµήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου του 
∆ηµοτικού  Καταστήµατος Κρυονερίου, 
 β) τον κ. Κόκκινο ∆ηµήτριο (µε αρ. πρωτ. 1997/15-01-2018) για την 
 αποκατάσταση όλων των υπολοίπων ζηµιών εντός του ∆ηµοτικού 
 Καταστήµατος Κρυονερίου, 
  
 
οι οποίοι ανταποκρινόµενοι απέστειλαν τις παρακάτω προσφορές:  
 1) κ. Γούναρης Γεώργιος (µε αρ. πρωτ. 2193/16-01-2018) για την 
 Προµήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου του 
∆ηµοτικού  Καταστήµατος Κρυονερίου, ποσό 1.240€, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
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 2) κ. Κόκκινος ∆ηµήτριος (µε αρ. πρωτ. 2489/18-01-2018) για την 
 αποκατάσταση όλων των υπολοίπων ζηµιών εντός του ∆ηµοτικού 
 Καταστήµατος Κρυονερίου, ποσό 3.069€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 
 
Tα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στον ∆ήµο ∆ιονύσου, ο οποίος θα κάνει τις 
σχετικές αναθέσεις αποκατάστασης, από την Ασφαλιστική Εταιρεία “ERGO 
AAE ZΗΜΙΩΝ” στην οποία ασφαλίζεται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (σύµφωνα 
µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτονται ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
τρίτων στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς) και από 
την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς.  
 
5) Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση 
  1) για την απευθείας ανάθεση:   
  α) στον κ. Γούναρη Γεώργιο για την Προµήθεια και Τοποθέτηση 
     Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Κρυονερίου,   ποσού 1.240€, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%,  
 β) στον κ. Κόκκινο ∆ηµήτριο για την αποκατάσταση όλων των 
 υπολοίπων ζηµιών εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
Κρυονερίου,  ποσού 3.069€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και 
 2) για την έγκριση της ανωτέρω συνολικής δαπάνης 1.240€ + 3069€ = 
4.309€,  
 3) για τη διάθεση ισόποσης πίστωσης 4.309€, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ  24%, σε βάρος του Κ.Α. 6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων  ακινήτων του ∆ήµου». 
  

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη:  
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� 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 
� 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  
� την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� την υπ’ αριθ. 212 Απόφαση ∆ηµάρχου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 1) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση:   
  α) στον κ. Γούναρη Γεώργιο για την Προµήθεια και Τοποθέτηση 
Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου, 
ποσού 1.240€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,  
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 β) στον κ. Κόκκινο ∆ηµήτριο για την αποκατάσταση όλων των 
υπολοίπων ζηµιών εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου, ποσού 
3.069€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και 
 2) Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.240€ + 3069€ = 
4.309€και διαθέτει ισόποσης πίστωση, σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0005 µε 
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου». 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαυγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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