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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..10η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-02-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..92/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..10ης/25-02-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Φεβρουαρίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. 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..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε αφορµή 
την ηµέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήµατα που ανέκυψαν σε 
ασκηθείσα αγωγή κατά του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου επί υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος και 
αναγνώρισης δικαιούχων». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου  για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων 
επιµόρφωσης στον ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ″Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου″, άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων-
∆απανών έτους 2019 για το ∆΄ τρίµηνο». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
″Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης″ του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

• ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»». 

ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονυσίου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα». 
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ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 µε τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων> για 
την αποζηµίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κοµιακίδη Αντωνίου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 µε 
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυµος Βιοµηχανική και 
Εµπορική Εταιρία Ποτών»». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεµάδης Στέφανος             2.Τσεβάς Χρήστος   
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης  
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ως 
αναπληρωµατικό  µέλος αντί του κου Τσεβά. 
 
Αριθµός Απόφασης: 92/2020 
 

• ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
 

       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Η υπ’ αριθ. 1/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 

προϋπολογισµού 284.000,00€ µε Φ.Π.Α. 
2. Η υπ’ αριθ.76/18 ΑΟΕ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 
3. Η υπ’ αριθ.153/18 ΑΟΕ ορισµού της επιτροπής του διαγωνισµού και έγκρισης των 

όρων της διακήρυξης. 
4. Η υπ’ αριθ. 6651/4-2-2018 Σύµβαση. 
5. Η υπ’ αριθ. 435/19 ΑΟΕ έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
Με την µε αριθ. 76/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 284.000,00€ στον Κ.Α. 
25.7312.0056 ο.ε. 2018 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Με την µε αριθ. 153/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
ορίστηκε η επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας, η 
οποία διενεργήθηκε την 29-6-2018.  

Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.. 430/2018 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Γ. 
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε µέση τεκµαρτή έκπτωση  51,35% επί των τιµών του 
τιµολογίου.  
 Με την υπ' αριθ. 28/2018 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται 
η υπογραφή της σύµβασης.  
 Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε την 4-2-2019. Η συµβατική προθεσµία 
περαιώσεως µε βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης του έργου ήταν δέκα 
οκτώ (18) µήνες, ήτοι µέχρι την 4-8-2020. 
 Με το (5) σχετικό εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
 Στις 4-11-2019 οι εργασίες περαιώθηκαν εµπρόθεσµα και εκδόθηκε η από 13-11-
2019 Βεβαίωση περαίωσης. 
 Έως την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 2ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού έχουν 
υπογραφεί οι υπ' αριθ. 1 έως 5 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 105.128,94€ 
πλέον ΦΠΑ που αντιστοιχούν στο 76% του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης ενώ το φυσικό αντικείµενο έως την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας 
εισήγησης είναι 100%. 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η πλήρης αντικατάσταση του συνόλου 
των υδροπαροχών στη ∆.Κ. Άνοιξης, περί τα 800 τεµάχια σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
τµήµατος ύδρευσης της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, καθώς επίσης και όλες οι 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη αποσύνδεση του παλαιού δικτύου αµιάντου. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 Ο παρών 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τακτοποιητικός εργασιών (2ος 
ΑΠΕ), συντάσσεται µετά την περαίωση του έργου και µετά την έγκριση του 1ου- 5ου  
ΠΠΑΕ και την τελική επιµέτρηση των εκτελεσµένων εργασιών. Οι δαπάνες των επί πλέον 
εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες και από το κονδύλι των 
απροβλέπτων. 
 Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις από 
την µελέτη στα ακόλουθα σηµεία: 

1. Αν και η µελέτη συντάχθηκε καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας ύδρευσης, εντούτοις οι 
παροχές προς αντικατάσταση αποδείχτηκαν λιγότερες, ήτοι 594 αντί 800. 

2. Καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης, απαιτήθηκε η τοποθέτηση επιπλέον 
υδραυλικών εξαρτηµάτων, απαραίτητων για την ορθή λειτουργία και συντήρηση 
των παροχών καθώς επίσης και µεγαλύτερος αριθµός συνδέσεων του παλαιού µε 
το νέο δίκτυο, προκειµένου να αποµονωθεί το δίκτυο αµιάντου. 

3. Μετά την αδυναµία της υπηρεσίας ύδρευσης να υποδείξει τα σηµεία των παροχών 
και των συνδέσεων του δικτύου, απαιτήθηκε η εκτεταµένη διερεύνηση για τον 
εντοπισµό όλων των παροχών και των σηµείων σύνδεσης. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα µεγάλες επιφάνειες εκσκαφής άρα και αποκατάστασης µε ασφαλτικό 
σκυρόδεµα. Επιπλέον, το µικρό πάχος του υφιστάµενου οδοστρώµατος καθώς και 
οι εκτεταµένες φθορές που είχε ήδη, συντέλεσαν στην εκτεταµένη αποκατάσταση 
ακόµα και εκτός του πλάτους των σκαµµάτων. 

4. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και αιτήµατα δηµοτών για επέκταση του 
δικτύου ύδρευσης µε σωλήνες πολυαιθυλενίου, οι ποσότητες των εργασιών που 
εξοικονοµήθηκαν, διατέθηκαν για την κατασκευή µικρών τµηµάτων αγωγών στην 
οδό Πηνελόπης και στην οδό Ηφαίστου.   

 Ο παρών 2ος Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» 
δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 4 
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Ν. 4412/16, εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη 
και τη σύµβαση. 
 Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό, το απαραίτητο ποσό που απαιτήθηκε 
για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων των οµάδων είναι 8.477,62€ (µε ΓΕ & ΟΕ) και 
θα καλυφθεί µε απορρόφηση 1.011,71€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και µε τη 
χρήση 7.465,91€ από τις επί έλασσον δαπάνες. Επίσης για την κάλυψη της δαπάνης των 
νέων εργασιών χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά το κονδύλι των απροβλέπτων για ποσό 
10.179,51€. Το ποσό των απρόβλεπτων διαµορφώνεται στο ποσό των 0,00€. 
 Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιµοποιήθηκε είναι 7.465,91€ σε 
ποσοστό 10% της συµβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.  
Σύµφωνα µε τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό 
η διαµορφούµενη συµβατική δαπάνη του έργου παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε την 
αρχική δαπάνη του έργου κατά 40.925,40€ (µε ΦΠΑ) ήτοι διαµορφώνεται στο ποσό των 
130.359,89 € (µε Φ.Π.Α 24%).  

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
     Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού 

του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις τoυ άρθρου  72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 του Ν. 4412/16. 
� Τις υπ’ αριθ.76/18, 153/2018, 430/2018 και 435/2019 ΑΟΕ. 
� Την υπ' αριθ. 28/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
� Την υπ’ αριθ. 1/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Την υπ’ αριθ. 6651/4-2-2018 Σύµβαση. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων(λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών  & 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
7. Λουκάτος Παναγής 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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