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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: ..125/2013.. 

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:  ..125/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  

για την εκτέλεση  του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη 
∆.Κ. Αγίου Στεφάνου »» 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

    

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
΄Εργων» άρθρο 26 παρ. 2 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’» 

3. Τη  διακήρυξη της δηµοπρασίας του έργου 
 

Σας γνωρίζουµε ότι : 
 

Μετά την 11966/18-04-13  έγγραφη πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών προς τον ανάδοχο του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων υδάτων στη ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου », υποβλήθηκαν  τα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη και η ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά 
τον έλεγχο αυτών από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, διαβιβάζονται για έλεγχο και έγκριση από την Οικονοµική 
Επιτροπή προκειµένου να: 
 

- Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον 
ανάδοχο ∆ηµήτριο Μπαϊρακτάρη σχετικά µε τη δηµοπρασία για την κατασκευή 
του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου » 

- ∆ώσει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου να κοινοποιήσει το 
σχετικό πρακτικό της στον επόµενο κατά σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα 
της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας. 

 

   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Για αυτού του είδους τα θέµατα έχουµε 
εκφράσει την άποψή µας λέγοντας ότι σε καµία περίπτωση δεν απαιτείται η έγκριση των 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών από την Ο.Ε.  
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∆ράττοµαι όµως της ευκαιρίας όµως να πληροφορήσω το σώµα ότι δια της µεθόδου 
αυτής της διοίκησης, της έγκριση δηλαδή επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 
διαγωνισµών, έχει καταστήσει την Ο.Ε και τα µέλη της συµµέτοχους σε καταφανώς 
παράνοµες πράξεις. Για να γίνω συγκεκριµένος. Η Ο.Ε του ∆ήµου ∆ιονύσου έχει 
εγκρίνει µε απόφασή της τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του µειοδότη 
εργολάβου για την κατασκευή του γηπέδου της Σταµάτας . Στα δικαιολογητικά αυτά 
όµως δεν υπήρχε η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή. Για την ακρίβεια απαιτείτο 
εγγυητική επιστολή άνω των 240.000 ευρώ και η σύµβασης υπεγράφη µε εγγυητική 
επιστολή µόλις 34.000 ευρώ. Για το συγκεκριµένο θέµα έχω ήδη προβεί σε 
καταγγελία στους Ελεγκτές ∆ηµοσίων έργων, που έχουν επιληφθεί του θέµατος 
όπως τους διαβιβάστηκε από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
που αρχικά είχε ασχοληθεί µε αυτό. 
∆ηλαδή η Ο.Ε επιτροπή ενέκρινε επικαιροποιιµένα δικαιολογητικά τα οποία 
ουδέποτε τα µέλη της είδαν και τα οποία προφανώς δεν ήσαν σωστά. Το ίδιο 
καλούµαστε να κάνουµε τόσο στο παρόν όσο και στο επόµενο 15ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης να ψηφίσουµε για πράγµατα τα οποία αφενός δεν έχουµε την 
παραµικρή γνώση και αφετέρου δεν υποχρεούµαστε. Ο λόγος είναι προφανής είναι 
η διάχυση ευθυνών, έτσι ώστε αν κάτι στραβώσει να µπορεί ο εκάστοτε υπεύθυνος 
να επικαλεστεί την έγκριση των δικαιολογητικών από την Ο.Ε. Εάν αυτό καλύπτει 
τους συναδέλφους της πλειοψηφίας, ας συνεχίσουν να υπερψηφίζουν αυτού του 
είδους τις εισηγήσεις και να  εγκρίνουν δικαιολογητικά που δεν έχουν δει ποτέ τους 
και δεν τα γνωρίζουν, έχω την αίσθηση ότι η στοιχειώδης λογική και υπευθυνότητα 
δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.  
Κατόπιν τούτου, διαφωνώ µε την εισήγηση .» 

 
Το λόγο πήρε ο κ.  Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στην παρούσα συνεδρίαση υπήρξε 

απαρτία, δηλαδή 9 µέλη µεταξύ των οποίων 3 αναπληρωµατικά ο ένας εκ των οποίων 
ήταν ο κ. Χιώτης Ηρακλής που αναπληρούσε τον παρόντα πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής κύριο Πέππα.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
΄Εργων» άρθρο 26 παρ. 2 

� Τη  διακήρυξη της δηµοπρασίας του έργου 
� 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 τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον 

ανάδοχο ∆ηµήτριο Μπαϊρακτάρη σχετικά µε τη δηµοπρασία για την κατασκευή 
του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου » 

- ∆ίδει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου να κοινοποιήσει το 
σχετικό πρακτικό της στον επόµενο κατά σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα 
της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας. 

 
 

  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 Τεχνικών Υπηρεσιών. 


