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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: ..122/2013.. 

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:  ..122/2013.. 
 
� 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». 

 
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 τη συνηµµένη «Έκθεση Αναγκαιότητας Κατεπείγουσας Προµήθειας Πυροσβεστικών 

Υλικών», το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012, σε δασική πυρκαγιά της ∆.Κ. Αφιδνών του ∆ήµου 
Ωρωπίων, συµµετείχαν και πυροσβεστικά οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου τα οποία 
υπέστησαν σοβαρές ζηµιές οι οποίες έπρεπε επειγόντως να αποκατασταθούν λόγω 
επικείµενου κινδύνου στις αµέσως επόµενες ηµέρες (26 και 27 Αυγούστου 2012) να 
ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου, και για αυτό το 
λόγο ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου αποφάσισε την άµεση αντικατάσταση των καταστραφέντων 
υλικών και την αναπλήρωση των όποιων ελλείψεων και προτάθηκε και επελέγει η  εταιρία 
ABO DEMAN που ήταν η µόνη ανοικτή επιχείρηση µε την απαράιτητη τεχνογνωσία κατά τις 
προαναφερθείσες ηµεροµηνίες, συνολικού κόστους, βάσει προσφοράς της εν λόγω εταιρίας, 
28.250,03 €,  

 
3. την υπ. αρ. 827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση στην εταιρία ABO 

DEMAN A.B.E.E. της προµήθειας υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (σωλήνες, 
αυλοί, κλπ) και της αναπλήρωσης των όποιων ελλείψεων και επισκευής των ζηµιών του 
πυροσβεστικού εξοπλισµού των πυροσβεστικών οχηµάτων µε πινακίδες ΜΕ 107337,  ΚΗΗ 
2155 και ΚΗΗ2254, και των πυροσβεστικών οχηµάτων µε αριθµούς πλαισίων 
MR0HR22G101514594 και WDB6760121K012348, αντί του συνολικού ποσού των 
28.250,03 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  
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προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. 827/12012/18.4.2013 
(ανάθεση στην εταιρία ABO DEMAN A.B.E.E.), της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 
28.250,03 € σε βάρος του ΚΑ 70.6699.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 
 

   
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Και για το παρόν θέµα ισχύει η προηγούµενη 
τοποθέτηση. Θα συµπληρώσω ότι εγώ τουλάχιστον την µέρα και την ώρα της φωτιάς 
βρέθηκα τόσο στο σηµείο της αλλά µε ενηµέρωσαν και στο γραφείο του Κου ∆ηµάρχου 
για την εξέλιξή της την ίδια µέρα, ο Κος Κανατσούλης, ο Κος Σακελαρίου και άλλοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι που ήταν εκεί, µε αυτό θέλω να τονίσω ότι θα µπορούσε κάλλιστα 
σε µια έκτακτη περίπτωση να λειτουργήσει όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις η 
Ο.Ε. Όµως εδώ υπάρχει και το εξής πρωτότυπο, όπως και στο προηγούµενο θέµα, η 
απόφαση του ∆ηµάρχου για το κατεπείγον της επισκευής των βλαβών δεν εκδόθηκε την 
ίδια ή έστω την επόµενη µέρα της πυρκαγιάς αλλά άκουσον – άκουσον στις 18/04/2013, 
δηλαδή 6 µήνες µετά, αλήθεια τα είδη αυτά πότε τα προµηθευτήκαµε;;; 
Επιπλέον έχω να προσθέσω ότι υπήρχαν  εταιρείες ανοιχτές εκείνη την περίοδο ,που 
προµηθεύουν αντίστοιχο εξοπλισµό και κάνουν τέτοιου είδους επισκευές, όπως µε 
πληροφόρησαν σήµερα το πρωί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα µαζί τους. 
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν την διαπίστωση της βλάβης να την κάνουν οι 
εθελοντές δασοπυροσβέστες και όχι η Τ.Υ του ∆ήµου και το τονίζω αυτό γιατί από 
πληροφόρηση που είχα οι αντλίες εάν δεν έχουν καεί και εννοώ να έχουν καεί από την 
πυρκαγιά, ότι βλάβη και αν έχουν επισκευάζονται. Είχαµε ζηµιές στα αµαξώµατα των 
οχηµάτων από πυρκαγιά; 
Επίσης εάν µιλάµε για 23 µάνικες το κόστος δεν µπορεί να ξεπερνά τις 2500 ευρώ οι 7 
αυλοί δεν µπορεί να κοστίζουν πάνω από 3000 και οι 3 σωλήνες υψηλής πίεσης επίσης 
3000 ευρώ , σύνολο 8500 ευρώ. 
 Ως εκ τούτου το ποσό των 30000 ευρώ θεωρείται υπερβολικό και παρακαλώ να µου 
χορηγηθεί αντίγραφο του τιµολογίου των σχετικών δελτίων αποστολής και της 
προσφοράς της εταιρείας ABO DEMAN ABEE καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει τι τοποθετήθηκε σε κάθε όχηµα, ώστε να διαπιστώσω τι 
αγοράστηκε, έναντι ποίου τιµήµατος και κυρίως το πότε…. 
Κατόπιν των ανωτέρω καταψηφίζω την εισήγηση.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� 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 τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 
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Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη, Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει α)την Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. 827/12012/18.4.2013 περί ανάθεσης στην 
εταιρία ABO DEMAN A.B.E.E.,  

β) της δαπάνη για την Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας Προµήθειας Υλικών 
για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 Αυγούστου 2012 και 
διαθέτει πίστωση ποσού €28.250,03 σε βάρος του ΚΑ 70.6699.0003 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» 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. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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