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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..121/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..17ης/5/2013.. της ..11ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 17η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 14143/14-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 
τακτοποίηση βεβαιωµένων οφειλών του ∆ήµου στη ∆ΟΥ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
αλληλογραφίας και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Κρητικού Παρασκευή)» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από πτώση 
επι  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το πίσω µέρος του αυτ/του του από 
πρόσπτωση σ' αυτό κάδου σκουπιδιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση κλαδιού 
δένδρου την ώρα κοπής από συνεργείο του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε τις 30/2013, 31/2013, 55/2013 Αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για 
αποπληρωµή οφειλών των Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου και Άνοιξης προς την ∆.O.Y. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου».-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας 

Ανάθεση σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 
12011/18.4.2013 για την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου 
Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 

ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και της υπ. αρ. 
827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας 
Προµήθειας Υλικών για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 
Αυγούστου 2012». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια των στολών της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε  Ιατρό Εργασίας».-ΑΠΕ-
ΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου »» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: 
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου”»-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 483,39€  για τη δηµοσίευση 
περίληψης διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΡΑΗ-
ΚΑΪΡΗ-ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.380€  για τη µελέτη: 
«Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου 
στο Ο.Τ.102»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτων ζώων» 
και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο 3 για την «Συντήρηση & επισκευή 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης) κατά της µε 
αρ. 503/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του 
‘Σ.Ο.Ε.’ (Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών)» 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.          
2. Κοντάκης Κυριάκος      
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
4. Χιώτης Ηρακλής     
5. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
6. Ποτίδης Χρήστος 
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
8. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
9. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
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Στη συνεδρίαση, νοµίµως κληθείς, προσήλθε και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Καλαφατέλης 
Ιωάννης µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε µετά την ψήφιση του 17ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..121/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας 

Ανάθεση σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 
12011/18.4.2013 για την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου 
Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

    
Σύµφωνα:  
 
1. 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 προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
2. Με το άρθρο 158 παρ.4 του Ν.3463/2006 δαπάνες µπορούν να διατίθενται µε 
απόφαση ∆ηµάρχου οι οποίες αφορούν: α). επικοινωνίες κάθε µορφής β). την άµεση 
αποκατάσταση ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε 
δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου δεν 
υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παρ.2 του 
άρθρου 4 του ν.1418/84 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται 
απευθείας µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 
 
3. Με το γεγονός ότι την την Παρασκευή 8.2.2013 και ώρα 10:00 διαπιστώθηκε ότι έχει 
κλαπεί το εναέριο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος της ∆εξαµενής Πόσιµου Ύδατος στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου, µε αποτέλεσµα να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι 
αυτοµατισµοί (χαµηλής – υψηλής στάθµης ύδατος) της ∆εξαµενής καθώς και µία 
πιεστική αντλία και, συνακόλουθα, να δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα οµαλής 
λειτουργίας της ∆εξαµενής και εφοδιασµού µε πόσιµο νερό σε συγκεκριµένες περιοχές 
του Κρυονερίου (που εξυπηρετούνται από την πιεστική αντλία), δόθηκε εντολή, λόγω 
του κατεπείγοντος της ανάγκης αποκατάστασης της βλάβης, για να µην παρουσιαστεί 
ολική έλλειψη νερού, στον τεχνικό κ.∆εληγιάννη Σωτήριο, να υλοποιήσει την 
εγκατάσταση και τη σύνδεση του νέου καλωδίου, διότι η µη λειτουργία των 
αυτοµατισµών της δεξαµενής δηµιουργεί τον κίνδυνο έλλειψης νερού, µε ότι αυτό 
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συναπάγεται για την εξυπηρέτηση του κοινού και τη λειτουργία του δικτύου, ή την 
υπερχείλιση της δεξαµενής, ενώ η µη λειτουργία της πιεστικής αντλίας προκαλεί πολύ 
χαµηλή πίεση νερού σε περιοχές του Κρυονερίου µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή 
τροφοδοσία των κατοίκων, και εκδόθηκε και η 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 
12011/18.4.2103 της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.4.2013  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12011 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΑΠΟΦΑΣΗ: 826 
∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95 και άρθ.17 του Ν.2539/97, 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
6. Το υπ’αριθ. 9268/26.3.2013 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, κ. Κυριάκου Κοντάκη, σχετικά µε «Κλοπή Καλωδίου Τροφοδοσίας 
Ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου», 

7. Την προσφορά του κ. Σωτηρίου ∆εληγιάννη, ύψους 3.567,00 € συµπ/νου ΦΠΑ,  
8. Την από 29.3.2013 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την 

Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή 
Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου,  

9. Την πίστωση ύψους 40.000,00 € που έχει γραφεί στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο 
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013, 

10. Το γεγονός ότι στην ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου 
την Παρασκευή 8.2.2013 διαπιστώθηκε ότι έχει κλαπεί το εναέριο καλώδιο 
τροφοδοσίας ρεύµατος µε αποτέλεσµα να τεθούν εκτός λειτουργίας οι αυτοµατισµοί 
(χαµηλής – υψηλής στάθµης ύδατος) της ∆εξαµενής καθώς και µία πιεστική αντλία 
και, συνακόλουθα, να δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα οµαλής λειτουργίας της 
∆εξαµενής και εφοδιασµού µε πόσιµο νερό σε συγκεκριµένες περιοχές του 
Κρυονερίου (που εξυπηρετούνται από την πιεστική αντλία) 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την ανάθεση στον προµηθευτή κ. ∆εληγιάννη Σωτήριο µε ΑΦΜ 030791467 της 
προµήθειας και εγκατάστασης καλωδίου τροφοδοσίας ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου 
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου, αντί του ποσού των 3.567,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και εγκρίνουµε την από 29.3.2013 σχετική Τεχνική 
Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) 
Καλωδίου Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου. 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
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1. Γρ. ∆ηµάρχου     

2. Τµ. Προµηθειών 

3. Τµ. Λογιστηρίου 

4. ∆/ντρια Οικονοµικών 

5. κ. Παπαδόπουλος Απόστολος 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’όψιν: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν.3463/2006, αρ. 58 του Ν.3852/2010 και του άρθ.  

72 του Ν.3852/2010, 
2. τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. το Π∆ 113/2010,   
προτείνεται η έγκριση: 
α). της 826 Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 12011/18.4.2013, και  
β). της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 3.567,00 € σε βάρος του ΚΑ 
25.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια – Εγκατάσταση Αντλιών, Inverter 
(Ρυθµιστών Στροφών) κλπ Η/Μ Εξοπλισµού Αντλιοστασίων» του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013. 
   
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Το παρόν θέµα έρχεται προς έγκριση στην 
Ο.Ε τρείς ολόκληρους µήνες µετά την κατασκευή του έργου, η απόφαση δε του 
∆ηµάρχου για το κατεπείγον της ανάθεσης είναι όχι την ίδια µέρα της βλάβης ή την 
επόµενη αλλά 2 µήνες µετά στις 18/04. Για τέτοιου είδους περιπτώσεις η τοποθέτησή 
µας είναι δεδοµένη. 
Ο Κος δήµαρχος, όπως και πολλές φορές κατά το παρελθόν, επικαλείται τους ίδιους 
προσχηµατικούς λόγους, για να υπερκεράσει ανεπίτρεπτα την Ο.Ε και έτσι να εγκρίνει 
αυτός αναρµοδίως µε αποφάσεις του δαπάνες, αντί της αρµόδιας Ο.Ε και µάλιστα 
δίχως καµία διαπιστωτική πράξη της ζηµίας από την αρµόδια Τ.Υ του ∆ήµου , από την 
οποία να µπορεί να διαπιστωθεί το ύψος της. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως και σε 
όλες τις προηγούµενες, θα µπορούσε άµεσα ο πρόεδρος της Ο.Ε να συγκαλέσει, ακόµα 
και τηλεφωνικά αυθηµερόν, έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε, προκειµένου αυτή, ως 
αρµόδιο όργανο, να αποφασίσει σχετικά µε την υπ’ όψιν δαπάνη. 
Με τον τρόπο αυτό, αφενός δεν θα καθυστερούσε η αποκατάσταση των εν λόγω 
βλαβών, αφετέρου δε θα ελάµβαναν γνώση του θέµατος όλα τα µέλη της Ο.Ε και θα 
καλούσαν, όσοι εξ’ αυτών γνώριζαν ειδικούς που ασχολούνται µε τις αποκαταστάσεις 
των υπ’ όψιν βλαβών, να δώσουν προσφορές, προς οικονοµικό όφελος του ∆ήµου και 
έτσι θα γινόταν η δαπάνη µε πλήρη διαφάνεια. 
Έστω και πειραµατικά σε κάποια από όλες αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις αν είχε τη 
διάθεση η διοίκηση θα µπορούσε να το δοκιµάσει προφανώς δεν θέλει και επιλέγει 
σκόπιµα να µην το κάνει. 
Κατόπιν των ανωτέρω καταψηφίζω την εισήγηση. 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
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� Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν.3463/2006, 
� Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
� Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010,   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαµάνη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει α). την 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 12011/18.4.2013, και  

β) τη δαπάνη για την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου 
Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος και διαθέτει πίστωση ποσού 
€3.567,00 σε βάρος του ΚΑ 25.7131.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια – 
Εγκατάσταση Αντλιών, Inverter (Ρυθµιστών Στροφών) κλπ Η/Μ Εξοπλισµού 
Αντλιοστασίων» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 
5. Ποτίδης Χρήστος. 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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