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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..136/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/5/2013.. της ..12ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η 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. .. 16355/27-5-13.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το 

έργο: «∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 
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Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη 
∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το «Καθαρισµό 
δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου 
ετών   2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 
ΤΟΜΗ ΑΕ» 
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2013» 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
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3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    
4. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά την ψήφιση του 3ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου Θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 14ου Θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..136/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το 

έργο: «∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
 

Σχετ: 
(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 

(2) Η υπ’αριθµ. 135/2008 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 322.826,00 € µε 
Φ.Π.Α. (19%),  

(3) Η υπ’αριθµ. 244/2012 Α∆Σ περί εγκρίσεως  Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2013 

(4) Η υπ’αριθµ.  21 /2013 Α∆Σ περί εγκρίσεως  Προϋπολογισµού έτους 2013 
           (5)   Η υπ’ αριθ.   98/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
 
Με την υπ’αριθµ. 107/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας  

εγκρίθηκε η µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα µε τις δ/ξεις 
του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.∆. 609/85.  

Στις 23-09-2008 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 368/94, του Π.∆. 171/87, του άρθρου 4 
του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98,  και η προσφορά της εταιρίας Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. 
ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.   ήταν η µειοδότρια προσφορά µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 8%.  

Με την υπ’αριθµ. 159/2008 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση 
του έργου στην εταιρία Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και υπογράφηκε η 
εργολαβική σύµβαση ποσού 283.574,10 ευρώ 
       Στις 10-08-2011 υπογράφηκε η 1η συµπληρωµατική σύµβαση ποσού 50.601,88 
ευρώ διότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δηµιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής 
συµπληρωµατικών εργασιών ,που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική µελέτη.      .   

Το έργο περιλαµβάνει τη διαµόρφωση της πλατείας Αγ. Τιµόθεου στην πρώην 
Κοινότητα Σταµάτας.     .      
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Με το (3), (4)  εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός αντίστοιχα 
έτους 2013, στα οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο ως συνεχιζόµενο µε 
εγκεκριµένη δαπάνη 145.406,54 ευρώ     
      Με την υπ άριθ. 98/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε δαπάνη και 
διάθεση πίστωσης ποσού 19.047,84 ευρώ .  
 
 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 
1.  Αποδεσµευτεί το  ποσό των 19.047,84 ευρώ από την υπ΄αριθ. 408/10-04-2013 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
2.   Ακυρωθεί η  υπ΄αριθ. 98/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
3  Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 19.076,45 € για την 
πληρωµή του 4ου λογαριασµού στον Κ.Α.30.7322.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Οικονοµικού Έτους 2013. 
 
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Κατά τη συζήτηση του ίδιου µε αυτό 2ου 
θέµατος της 10ης συνεδρίασης της Ο.Ε 2013 τόνισα τα εξής: 
«1) Η σύµβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη προ 2,5 περίπου ετών στις 
15/01/2009 και πάρα ταύτα στο υπέρ επαρκές αυτό διάστηµα δεν κατέστη δυνατόν να 
ολοκληρωθεί το έργο.  
2) Ο παρόν 2ος ΑΠΕ, 2ος Π.Κ.Ν.Τ.Μ, και πρώτη Σ.Σ που καλούµεθα να εγκρίνουµε, δεν 
εγκρίθηκε από το πρώην Κοινοτικό Συµβούλιο Σταµάτας (το γεγονός αυτό 
αποκρύπτεται από τον εισηγητή του θέµατος).  
3) Η εργοληπτική εταιρεία όπως προκύπτει από την εισήγηση, δεν προσέβαλε την 
116/2010, µη εγκριτική, πιο πάνω απόφαση του Κοινοτικό Συµβούλιο Σταµάτας. 
 4) Μετά τρείς µήνες περίπου από τη λήψη της 116/2010 απόφαση του Κοινοτικό 
Συµβούλιο Σταµάτας, η εργοληπτική εταιρεία θυµήθηκε και κατέθεσε αίτηση θεραπείας 
στον Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής, η οποία δεν µπορούσε να εξεταστεί από αυτόν, αφού 
αίτηση θεραπείας, µπορεί να υποβληθεί µόνο κατά απόφασης του Γ.Γ, η οποία εν 
προκειµένω δεν υπήρξε και µόνον εφόσον σε αυτήν η εν λόγω εργοληπτική εταιρεία θα 
προέβαλε πρόσθετους επιπλέον λόγους των όσων προέβαλε στην προσφυγή της η 
οποία όπως είπα ουδέποτε έγινε. 
Εποµένως, ο Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής επελήφθη αναρµοδίως». 
Πέραν των ανωτέρω θα επισηµάνω, ότι παρά το ότι ζητήθηκε αρµοδίως από το ∆.Σ της 
τοπικής ∆.Κ Σταµάτας να αποστείλει στο ∆.Σ σχετική γνωµοδότηση, αυτή αρνήθηκε να 
το κάνει. 
 Για τους πιο πάνω λόγους που επίσης παρέλειψε επιµελώς να αναφέρει ο εισηγητής, οι 
οποίοι αναδύουν οσµή σκανδάλου» 

Και το γεγονός ότι η σύνθεση της Ο.Ε είναι παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι 
αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να µην επιφέρουν νόµιµα αποτελέσµατα, θα 
καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
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� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών 
� Την υπ’ αριθ. 135/2008 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 322.826,00 € µε Φ.Π.Α. 

(19%),  
� Την υπ’ αριθ. 107/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας   
� Την υπ’ αριθ. 159/2008 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου 
� Την υπ’ αριθ. 244/2012 Α∆Σ περί εγκρίσεως  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 
� Την υπ’ αριθ.  21 /2013 Α∆Σ περί εγκρίσεως  Προϋπολογισµού έτους 2013 
� Την υπ’ αριθ.   98/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

� 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, 1 ΛΕΥΚΗ 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. 

Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης δήλωσε λευκή ψήφο. 
 

1.  Αποδεσµεύει το  ποσό των 19.047,84 ευρώ από την υπ΄ αριθ. 408/10-04-2013 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
2.   Ακυρώνει την  υπ’ αριθ. 98/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
3  Εγκρίνει τη δαπάνη για το έργο: «∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου» ∆.Κ. 
Σταµάτας και διαθέτει πίστωση ύψους €19.076,45 για την πληρωµή του 4ου 
λογαριασµού σε βάρος του Κ.Α.30.7322.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Οικονοµικού Έτους 2013. 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
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Σελίδα 6 από 6 
 

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