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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..8η/2013..  

της ..27 ης/03/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..46/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..27ης/03/2013.. της ..8ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..27η Μαρτίου 2013.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. .. 8929/22-03-2013.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆Κ∆),για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισµός χρηµατικού ποσού τηρούµενου σε µετρητά στο ταµείο του ∆ήµου 
από το ανώτερο τιθέµενο  όριο της ΚΥΑ 4686/22-1-2008 (ΦΕΚ 16+4/5-2-2008)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή  της αριθ.  34/2013 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
«Έκθεσης  αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  ∆ τριµήνου ο.ε 2012 ».                           
ΘΕΜΑ 3ο: α. «Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Λιάπη (Οδός Σεφέρη) στην 
∆. Κ. Κρυονερίου». 
β. «Εγκατάσταση πίλλαρ στηνΛ. Μαραθώνος στην είσοδο του Αρσακείου στη  ∆.Κ Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια συσκευών καταγραφής µετρήσεων ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση 
των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013». 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής 

υπηρεσιών». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Ανάθεση στείρωση και εµβολιασµού 
αδέσποτων ζώων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Μικροβιολογικός και Χηµικός έλεγχος 
Νερού». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Προγραµµατισµός  προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Προγραµµατισµός  σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για Υπηρεσίες Συντήρησης – 
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Προβολής και Ενηµέρωσης ∆ηµοτών και Β)Έγκριση 
ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της τεχνικής υποστήριξης και την 
αναβάθµιση λογισµικού (προγράµµατος) διαχείρισης έργων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχηµάτων έργου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω άγονου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιαγραφή χρεώσεων λογαριασµών ύδρευσης του κ.Χαρουτιάν Μαρκαριάν & 
Ρήγα Βασιλείου» 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ιαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 225/2011 αποφάσεως 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου για τον απολογισµό των πεπραγµένων της 
∆ηµοτικής Αρχής έτους 2012».              

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 

του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης 
Μιχαήλ, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο 
πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 

  
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 

 
Απουσίες: 
• Οι κ. κ. ∆.Σ. Πέππας Νικόλαος και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία είχαν δηλώσει στο προεδρείο 
την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

• Οι κ. κ. ∆. Σ. Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος 
και Κοροβέση Βασιλική (Βασιά) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆. Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 7, 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16 και 18. 

• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των θεµάτων 11,12,13,14,15,16, και 18. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 7,1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,16 και 18. 

• Η ∆.Σ. κ. Τζανετή – Αγάθη Έλλη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 11,12,13,14,15,16 και 18. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 

10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
12. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
15. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
19. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
20. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
21. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
22. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
23. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
27. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
14. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης των θεµάτων 13,14,15,16 και 18. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,8,9 και 10. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,8,9,10,14,15, 16 και 18. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι κ. κ. ∆.Σ. Χιώτης Ηρακλής, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος 
Παναγής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι κ. κ. ∆. Σ. Ποτίδης Χρήστος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά 
τη συζήτηση του 11ου θέµατος.  

• Ο ∆. Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 12ου θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τζανετή Αγάθη – Έλλη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας και Πέππα Αγγελική αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 

� Τα θέµατα: 17ο «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 225/2011 
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου» και 7ο «Έγκριση διενέργειας 
της εργασίας «Ανάθεση στείρωση και εµβολιασµού αδέσποτων ζώων» προτάχθηκαν 
δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ενδιαφερόµενοι πολίτες. 
 
 
..Αριθ. Απόφασης: ..46/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής 

υπηρεσιών». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..6ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκο για να 
προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος  είπε  τα  εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το 
άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) 
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 προµηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
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θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου.  
 
Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια 
διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή.  
 
Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας 
δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής αναφέρει ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της 
διενέργειας της προµήθειας / υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 
2013 (21/2013 Α∆Σ περί τροποποίησης της 270/2012 Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε 
αρ. πρωτ. 12012/10221/7.3.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής) επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση αναλυτικός κατάλογος µε τις 
αναγκαίες για τη λειτουργία του ∆ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες 
ζητείται έγκριση διενέργειάς τους. 
 
Στον εν λόγω κατάλογο:  
• η στήλη µε τον αριθµό (2) περιλαµβάνει τον τίτλο έκαστης προµήθειας / υπηρεσίας για 

την οποία ζητείται, µε την παρούσα, έγκριση διενέργειας, 
• η στήλη µε τον αριθµό (3) περιλαµβάνει τον/τους Κ.Α. του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 οι 

οποίοι θα χρεωθούν µε την ανάληψη της σχετικής δαπάνης, 
• η στήλη µε τον αριθµό (4) περιλαµβάνει την περιγραφή (τίτλο) των ανωτέρω  Κ.Α., όπως 

περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµού ο.ε. 2013 του ∆ήµου, 
• η στήλη µε τον αριθµό (5) περιλαµβάνει την εγκριθήσα δαπάνη έκαστου ανωτέρω Κ.Α. 

ο.ε. 2013, 
• η στήλη µε τον αριθµό (6) περιλαµβάνει τη δαπάνη (προϋπολογισµού) της προς 

έγκρισης διενέργειας προµήθειας / υπηρεσίας, και 
• η στήλη µε τον αριθµό (7) περιλαµβάνει την πρόταση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

προς το ∆.Σ. για τον τρόπο ανάθεσης µε τους οποίους δύναται να υλοποιηθεί η 
διενέργεια έκαστης προµήθειας / υπηρεσίας, ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού 
της και τα ισχύοντα όρια διενέργειας  

o απευθείας ανάθεσης (τα οποία για προµήθεια αγαθών είναι έως 15.000 € µε το 
ΦΠΑ και για προµήθεια υπηρεσιών είναι έως 20.000 € πλέον ΦΠΑ),  

o πρόχειρου διαγωνισµού (έως 60.000 € πλέον ΦΠΑ), και  
o ανοικτού διαγωνισµού (άνω των 60.000 € πλέον ΦΠΑ). 

 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στις προµήθειες των υλικών και 
υπηρεσιών που επισυνάπτονται στον προαναφερθέντα πίνακα, καλείται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια τους και να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους 
(απευθείας ανάθεση ή πρόχειρος διαγωνισµός ή ανοικτός διαγωνισµός).  
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Σχετικά µε το 
θέµα αυτό έχω να επισηµάνω τα εξής :  

1. Όσον αφορά την µε α/α 1 προµήθεια «ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού», η εγκριθείσα σχετική δαπάνη στον Π/Υ του 2013 που συµπίπτει µε 
την προτεινόµενη προς ανάθεση δαπάνη, επισηµαίνω ότι αυτή µεθοδεύτηκε να 
ανέλθει σε 59700 ευρώ, προκειµένου να µην υπερβαίνει τις 60000 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ) που επιτρέπει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού . Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται να αποφευχθεί ο διαφανέστερος όλων δηµόσιος διαγωνισµός. 
Σηµειωτέον ότι τα συγκεκριµένα προς προµήθεια είδη , είναι ευρείας κατανάλωσης 
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και θα µπορούσε άνετα αυτά να αυξηθούν κατά τι , ούτως ώστε η σχετική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη να υπερβεί το όριο των 60000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 
έτσι η προµήθεια αυτή να γίνει µε ανοιχτό δηµόσιο και όχι πρόχειρο διαγωνισµό που 
προτείνεται εν προκειµένω , προς οικονοµικό όφελος του ∆ήµου. 

2. Σχετικά µε την µε α/α 4 υπηρεσία «Επισκευή µεταφορικών µέσων – προµήθεια 
ανταλλακτικών», παρά το ότι η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο 
ύψος των 102500 ευρώ, η προς ανάθεση δαπάνη, εντελώς αναιτιολόγητα, 
προτείνεται να διασπασθεί παράνοµα και να ανέλθει στο ύψος των 52500 ευρώ, 
προκειµένου και στην περίπτωση αυτή να αποφευχθεί ο διαφανέστερος όλων 
δηµόσιος διαγωνισµός και αντ’ αυτού να διενεργηθεί πρόχειρος εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων του ∆ήµου. 

3. Και στην περίπτωση της µε α/α 6 υπηρεσίας «υπηρεσίες καθαριότητας – 
περιβάλλοντος (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής, κοπή ψηλών δέντρων, αποκοµιδή 
ογκωδών αντικειµένων)» , παρά το ότι η προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη είναι 
63000 ευρώ , η προς ανάθεση δαπάνη καθορίστηκε στο ύψος των 48000 ευρώ, 
δηλαδή µειωµένη κατά 15000 ευρώ. Η παράνοµη διάσπαση της εν λόγω δαπάνης 
προφανώς έγινε για να διατεθεί το ποσό των 15000 ευρώ αργότερα µε την 
αδιαφανέστερη όλων διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την κοινώς λεγόµενη, 
διαδικασία της συναλλαγής. Συγχαρητήρια κύριοι για την εφευρετικότητα σας . 

4. Όσον αφορά την προµήθεια µε α/α 11 «προµήθεια υδραυλικού υλικού» και στην 
περίπτωση αυτή, παρά το ότι η προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη είναι 100000 
ευρώ , η προς ανάθεση δαπάνη προτείνεται , δίχως κανένα λόγο , εντελώς άδολα να 
καθοριστεί στο ύψος του προσφιλούς ποσού των 15000 ευρώ , προκειµένου αυτή να 
διατεθεί µε την αµαρτωλή διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ο χορός των 
απευθείας αναθέσεων καλά κρατεί και το θράσος περισσεύει. 

5. Η µε α/α 12 « Προµήθεια ασφάλτου» προτείνω να µην υλοποιηθεί διότι, εξ όσων έχω 
τα προηγούµενα χρόνια παρατηρήσει, οι συντηρήσεις των οδών από συνεργεία του 
∆ήµου δεν γίνονται σωστά , µε αποτέλεσµα να επαναλαµβάνονται στα ίδια σηµεία 2 
και 3 φορές δίχως αποτέλεσµα. Προτείνω οι αποκαταστάσεις των οδών να γίνονται 
από Ε∆Ε, υπό την αυστηρά όµως επίβλεψη των µηχανικών της Τ.Υ του ∆ήµου. Με 
τον τρόπο αυτό θα µειωθεί σηµαντικά η ταλαιπωρία των κατοίκων και ο ∆ήµος θα 
έχει οικονοµικό όφελος. 

6. Τέλος όσον αφορά την µε α/α 7 «προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και στην 
περίπτωση αυτή, όπως και στην µε α/α 11 , παρά το ότι η προυπολογισθείσα 
σχετική δαπάνη είναι 50.000 ευρώ , η προς ανάθεση δαπάνη προτείνεται να 
καθορισθεί στο ύψος του µαγικού αριθµού των 15.000 ευρώ , προκειµένου η εν 
λόγω προµήθεια να διενεργηθεί µε την προσφιλέστατη στη διοίκηση του ∆ήµου , 
αδιαφανέστερη όλων, αµαρτωλή διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Μετά τα ανωτέρω κρίνεται µάταιο να επεκταθώ περαιτέρω και φυσικά θα 
καταψηφίσω την εισήγηση». 
 

      Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσε ότι συµφωνεί και υπερψηφίζει την διενέργεια 
(αναγκαιότητα) των Προµηθειών µε α/α 3,5, 13 και 15 διαφωνεί όµως µε τα υπόλοιπα. Με 
την άποψη αυτή συντάχθηκαν οι κ. κ. ∆.Σ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος και 
Φέρµελη Λυδία. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την 33/2012 Πράξη  του 7 Τµ. του Ελ. Συν. 
� Το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής. 
� Την 21/2013 Α∆Σ περί τροποποίησης της 270/2012 Α. ∆. Σ., η οποία επικυρώθηκε µε τη 

µε αρ. πρωτ. 12012/10221/7.3.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 14 υπέρ, 12 Κατά  και 2 λευκές 

(Άρθρο 96, § 4 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και Άρθρο 7 § 7 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ. «Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου»). 

 
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆. Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου 
Σακελλάριου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Στάϊκου Θεόδωρου, 
Σώκου  Ζωής, Παναγής Λουκάτος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, 
Ζυγούνας Γεώργιος και Φέρµελη Λυδία. 
 
Οι κ. κ. ∆.Σ. Παπαπαναγιώτου Ελένη και Τσαλτούµη Κυριακή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους 
λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει : 
1. τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ∆ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες 
φαίνονται αναλυτικά στο συνηµµένο κατάλογο 
 
Στον εν λόγω κατάλογο:  
• η στήλη µε τον αριθµό (2) περιλαµβάνει τον τίτλο έκαστης προµήθειας / υπηρεσίας για 

την οποία ζητείται, µε την παρούσα, έγκριση διενέργειας, 
• η στήλη µε τον αριθµό (3) περιλαµβάνει τον/τους Κ.Α. του προϋπολογισµού ο.ε. 2013 οι 

οποίοι θα χρεωθούν µε την ανάληψη της σχετικής δαπάνης, 
• η στήλη µε τον αριθµό (4) περιλαµβάνει την περιγραφή (τίτλο) των ανωτέρω  Κ.Α., όπως 

περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµού ο.ε. 2013 του ∆ήµου, 
• η στήλη µε τον αριθµό (5) περιλαµβάνει την εγκριθείσα δαπάνη έκαστου ανωτέρω Κ.Α. 

ο.ε. 2013, 
• η στήλη µε τον αριθµό (6) περιλαµβάνει τη δαπάνη (προϋπολογισµού) της προς 

έγκρισης διενέργειας προµήθειας / υπηρεσίας, και 
και  
2. Αποφασίζει τον τρόπο ανάθεσης ως αναφέρονται στο συνηµµένο κατάλογο, µε τους 
οποίους δύναται να υλοποιηθεί η διενέργεια έκαστης προµήθειας / υπηρεσίας, ανάλογα µε 
το ύψος του προϋπολογισµού της και τα ισχύοντα όρια διενέργειας. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

 ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
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ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 11/04/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών/Τµήµα Προµηθειών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &∆ιαφάνειας  µε την 
υποχρέωση  για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένος κατάλογος: 
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(1) (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7) 

   Προϋπολογισµός Οικονοµικού Έτους 2013     

α/α 
Έγκριση ∆ιενέργειας Προµήθειας / 

Υπηρεσίας   Κ.Α. Περιγραφή  

Εγκριθήσα 
∆απάνη 
Π/Υ 2013  

Ύψος 
∆απάνης 
προς 

Ανάθεση  Τρόπος Ανάθεσης 

           

           

1 

Προµήθεια Ειδών Ατοµικής 
Προστασίας Εργατοτετχνικού 
Προσωπικού   10.6061.0001 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  870,00     

   15.6061 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.010,00     

   20.6061.0002 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  48.050,00     

   25.6061.0002 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  6.860,00     

   35.6061.0002 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.680,00     

   45.6061.0002 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.230,00     

    ΣΥΝΟΛΟ  59.700,00  59.700,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

2 
Υπηρεσίες Συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων   10.6261.0004 

Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων 
∆ηµοτικού Κτιρίου και Γραφείων ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων  6.000,00  6.000,00   

   10.6261.0007 

Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων 
∆ηµοτικού Καταστήµατος και Γραφείων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων  5.000,00  5.000,00   

   10.6276.0002 ∆απάνες Εκκένωσης Βόθρων  6.000,00  6.000,00   

   10.6277.0002 
Απεντόµωση, Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία 
∆ηµοτικών Κτιρίων  6.000,00  6.000,00   

   70.6265.0002 
Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων 
(Πυροσβεστήρων) Κτιρίων και Οχηµάτων  10.000,00  3.000,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  33.000,00  26.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 
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3 
∆απάνες ΚΤΕΟ και Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας  10.6323.0002 

∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  1.000,00     

   15.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00     

   20.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  4.000,00     

   25.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00     

   50.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  250,00     

   70.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00     

    ΣΥΝΟΛΟ  11.250,00  11.250,00  

Έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής και 
Απευθείας Ανάθεση µε 
Κατάθεση Κλειστών 
προσφορών 

           

           

4 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων - Προµήθεια Ανταλλακτικών   20.6263.0002 Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων  40.000,00  20.000,00   

   20.6671.0002 Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων  62.500,00  32.500,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  102.500,00  52.500,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

5 Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών  10.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  21.000,00     

   15.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  45.000,00     

   20.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  100.000,00     

   25.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  28.000,00     

   35.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  100.000,00     

   50.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  10.000,00     

   70.6641.0002 
Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων  38.000,00     
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   10.6643.0002 
Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και 
Φωτισµό   25.000,00     

    ΣΥΝΟΛΟ  367.000,00  367.000,00  
Ανοικτός ∆ιεθνής 
∆ιαγωνισµός 

           

           

6 

Υπηρεσίες Καθαριότητας - 
Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής - Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
- Αποκοµιδή Ογκωδών 
Απορριµµάτων  20.6277.0004 

∆απάνες Καθαρισµού - Πλυσίµατος Κάδων 
Απορριµµάτων  15.000,00  15.000,00   

   35.6236 Λοιπά Μισθώµατα  15.000,00  15.000,00   

   45.6236 Λοιπά Μισθώµατα  33.000,00  18.000,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  63.000,00  48.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

7 Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού  20.6662.0002 Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού  50.000,00  15.000,00  

Απευθείας Ανάθεση µε 
Κατάθεση Κλειστών 
Προσφορών 

           

           

8 
Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής  20.7131.0006 

Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής 
Αποκοµιδής  25.000,00  25.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

9 
Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού 
Φρεατίων  25.6275 

∆απάνες Καθαρισµού Φρεατίων, ∆εξαµενών 
κλπ  50.000,00  25.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

10 
Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου 
Πόσιµου Νερού  25.6633.0003 

Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού  25.000,00  25.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

11 Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού  25.6662.0008 
Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, 
Μανσόν κλπ)  100.000,00  15.000,00  

Απευθείας Ανάθεση µε 
Κατάθεση Κλειστών 
Προσφορών 
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12 Προµήθεια Ασφάλτου  30.6662.0001 
Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση 
Οδών  30.000,00  30.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

13 Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών  30.6662.0001 Προµήθεια Σκυροδέµατος  28.000,00  28.000,00   

   30.6662.0006 Προµήθεια Χρωµάτων ∆ιαγράµµισης Οδών  10.000,00  10.000,00   

   30.6662.0012 Προµήθεια Σιδήρου  10.000,00  10.000,00   

   25.6662.0007 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών για Ανάγκες 
Υπηρεσίας Ύδρευσης  10.000,00  10.000,00   

   10.6661.0001 Υλικά Επισκευής & Συντήρησης Κτιρίων  20.000,00  20.000,00   

   30.6661 Υλικά Συντήρησης& Επισκευής Κτιρίων  15.000,00  15.000,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  93.000,00  93.000,00  Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 

           

           

14 Προµήθεια Σάκκων  35.6634.0001 
Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και 
Ευπρεπισµού (Σακκούλες κλπ)  30.000,00  30.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

15 
Προµήθεια Κιβωτιδίων και 
Οστεοφυλακίων  45.6693.0001 Προµήθεια Κιβωτιδιών για Οστεοφυλάκειο  5.000,00  5.000,00   

   45.7135.0004 Προµήθεια Οστεοθυρίδων  30.000,00  30.000,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  35.000,00  35.000,00  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

           

           

           

   
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      

           

           

    ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       

 
 


