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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: ..141/2013.. 

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 
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Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 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:  ..141/2013.. 
 
� 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 Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 

 
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 κατόπιν της προφορικής ενηµέρωσης αλλά και του εγγράφου µε 
αρ. πρωτ. 91/11.4.2013 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, ο Αντιδήµαρχος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος ενηµερώθηκε για την 
ανάγκη αποκατάστασης βλάβης του συστήµατος ελέγχου χλωρίωσης, redox, στις 
δεξαµενές πόσιµου ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, και της παρόµοιας 
σχετικής προφορικής του ενηµέρωσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο, από τον 
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Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Στάµατας, κ. Κόκκαλη Γεώργιο, ότι δεν λειτουργούν 
κανονικά οι δοσοµετρικές αντλίες χλωρίωσης στις τρεις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν νε 
νερό τη  δεξαµενή πόσιµου ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, έδωσε 
προφορική εντολή σε ιδιωτικό συνεργείο (εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α.) που 
κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία, για τον επείγοντα ελέγχο και αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις των υδατοδεξαµενών, αφενός διότι 
το θέµα αφορά ζήτηµα δηµόσιας υγείας, λόγω της βλάβης του εξοπλισµού χλωρίωσης 
του πόσιµου ύδατος της περιοχής, και αφετέρου διότι τα συνεργεία του δήµου δεν 
διαθέτουν τη δυνατότητα επέµβασης σε αυτού τους είδους τις βλάβες, και  
εκδόθηκε η 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 15848/23.5.2013 της οποίας το 
περιεχόµενο έχει ως εξής:     
 

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23.5.2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15848 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΑΠΟΦΑΣΗ: 1006 
∆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. 14441/15.5.2013 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, κ. Κυριάκου Κοντάκη, σχετικά µε τη «Βλάβη ∆οσοµετρικών ∆ιατάξεων 
Χλωριοµέτρησης ∆εξαµενών Πόσιµου Ύδατος στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ιονύσου και 
Σταµάτας», 

7. Τις προσφορές της εταιρίας DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., µε τις αναλυτικές εργασίες 
αποκατάστασης ζηµιών στις οποίες προέβει, ύψους 2.103,30 € για τη δηµοτική 
ενότητα ∆ιονύσου και 1.193,10 € για τη δηµοτική ενότητα Σταµάτας 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  

8. Τη σχετική τεχνική περιγραφή µε ηµεροµηνία 15.4.2013 της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, 

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 στη διπλή δεξαµενή πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου 
υπήρξε βλάβη στο σύστηµα χλωρίωσης ύδατος µε αποτέλεσµα το κίνδυνο 
δηµιουργίας σοβαρού προβλήµατος δηµόσιας υγείας, και το γεγονός ότι στις τρεις 
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γεωτρήσεις της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας δεν λειτουργούσαν οι δοσοµετρικές 
αντλίες χλωρίωσης µε αποτέλεσµα το κίνδυνο παρόµοιου σοβαρού προβλήµατος,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την ανάθεση στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., την επισκευή, συντήρηση και 
αποκατάσταση όποιας βλάβης είναι η αιτία της µη ή κακής λειτουργίας του συστήµατος 
χλωρίωσης του πόσιµου ύδατος στη διπλή δεξαµενή της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου 
και στις τρεις γεωτρήσεις τροφοδοσίας πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας 
Σταµάτας. 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

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), και  
3. το Π∆ 113/2010,   
προτείνεται η έγκριση: 
α). της 1006 Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 15848/23.5.2013, και  
β). της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.103,30 € για τις σχετικές εργασίες στη 
δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου και 1.193,10 € στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας,  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του  Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2013.  

 
 

   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Το παρόν θέµα έρχεται προς έγκριση 
στην Ο.Ε 1/5 µήνα 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 
επίσης 1,5 µήνα µετά στις 23/05. 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 παρά µόνο 
των τοπικών προέδρων, 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 
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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. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση το γεγονός η εν λόγω εργασία ανατέθηκε στην εταιρεία 
που διευθύνει υποψήφιος σύµβουλος µε την Ενωτική πρωτοβουλία και γνωστός 
παράγοντας της περιοχής για τη φιλική του σχέση µε τον Κο ∆ήµαρχο, καθιστά τον εν 
λόγω τρόπο ανάθεσης ακόµα πιο προκλητικό για το δηµόσιο αίσθηµα.    

Για τους λόγους αυτούς καθώς και εξαιτίας του γεγονότος 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. 
� 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 άρθρου 86 του Ν.3463/2006, 
� τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν.3852/2010 
� τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και  
� το 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 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
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 αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 15848/23.5.2013, και  
β). τη δαπάνη 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 Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου 
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος και 
διαθέτει πίστωση ποσού €2.103,30  για τις σχετικές εργασίες στη δηµοτική ενότητα 
∆ιονύσου και €1.193,10 στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας,  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
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σε βάρος του  Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του 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 

 
 

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