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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..15η/2014..  

της ..03/07/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..146/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..03ης/07/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..03η Ιουλίου 2014.. ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της 
οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..21562/27-06-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του 
άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη 
αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να 
δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 
ΘΕΜΑ 1ο:  «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών 
µονάδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», µε θέµα «Β’ Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». 
 

� ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και 
οχήµατος) για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας». 

 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση του τµήµατος µέχρι να δοθεί σε κοινή χρήση του οικοπέδου µε Κ.Α. 17.03.32 
επί της οδού Μουσών αρ. 39 στην πολεοδοµική ενότητα 3 «Λόφος Νυµφών» στη ∆Κ Αγίου Στεφάνου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο  για τη χρηµατοδότηση µελετών 
προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας: 1 
«Ολοκλήρωση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού»  του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού». 

 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..24.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Σαραντάκη Θεοδώρα, Καρυστινός Νικόλαος, Λίτσας Αθανάσιος, Γιαρένης 
∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Τσαλτούµη Κυριακή, Ροΐδης 
Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και  Μαγγίνα 
Στέλλα – Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
4,5, και 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 2ου θέµατος  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 2 και  5  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσµπουρας 
Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο  ∆.Σ. κ.  Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ποτίδης Χρήστος και  Κατσίγιαννη Σοφία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του  10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9.  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
20. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
21. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
12. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
13. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
 

 
 
 



 3 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ. κ. Κυριακούλη Ελευθερία και Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλοι του 
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων κ. Πετρόπουλος Βασίλειος 
προκειµένου να δώσει πληροφορίες για το Θέµα Εκτός Ηµερήσιας µε τίτλο: «Λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην 
εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας σχολικής Επιτροπής κ. Μήλα 
Λαµπρινή προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για το 3ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 

 
  ..Αριθ. Απόφασης: ..146/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και 

οχήµατος) για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας». 
 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..8ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο 
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της       Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην 
αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε 
επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 
και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (….), 
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε σχετικό µε τις αρµοδιότητες του 
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του ∆ήµου.  

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει 
στο ∆ηµοτικό Συµβουλίου και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, 
λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκριση της είναι η 
Οικονοµική Επιτροπή.  

Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και την 
διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012) καθώς, και τα άρθρα 209, 273 και λοιπές 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’). 

Επίσης, µε το µε αρ. πρωτ. οικ. 3273/3045/17.1.2013 έγγραφο της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
αναφέρει ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 
/υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσης της. 

Ο ∆ήµος µας προτίθεται να ενισχύσει όλους τους φορείς πολιτικής προστασίας της περιοχής µας µε 
τριάντα (30) φορητούς ποµποδέκτες και (πέντε) 5 ποµποδέκτες οχήµατος προκειµένου να καλυφθεί η 



 4 

αδυναµία συστήµατος τηλεπικοινωνιών τόσο κατά την αντιπυρική περίοδο όσο και κατά τους χειµερινούς 
µήνες µε έντονα καιρικά φαινόµενα.  

Σύµφωνα µε έναν ενδεικτικό υπολογισµό το εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στις 15.000€ (δεκαπέντε 
χιλιάδες ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για σχετικές προµήθειες έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού 
ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000) ευρώ, στον Κ.Α. 70.7135.0008 «Προµήθεια συστήµατος 
παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία»» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στο ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 

α) Την έγκριση διενέργειας της προµήθειας «Ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) για τις ανάγκες της 
πολιτικής προστασίας» συνολικού ποσού 15.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από το 
Κ.Α.70.7135.0008 µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για 
πυροπροστασία»» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014. 
β) Τον τρόπο εκτέλεσης της διενέργειας (πρόχειρο ανοικτό διαγωνισµό και απευθείας ανάθεσης). 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως εξής: «Σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 « ένα µην πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».Είναι προφανές ότι η προµήθεια των υπ’ 
όψιν αγαθών και υπηρεσιών, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπαχθεί στις έκτακτες, εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκης που προβλέπονται στην πιο πάνω διάταξη νόµου. Ως εκ τούτου δεν 
µπορεί το παρόν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά και να εγκρίνει τη διενέργεια 
(αναγκαιότητας) της εν λόγω προµήθειας και παροχής υπηρεσίας. Κατόπιν τούτων εφιστώ την προσοχή 
των συναδέλφων ∆ηµοτικών Συµβούλων και καταψηφίζω την εισήγηση».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Το υπ’ αριθ. 21519/27-06-2014 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65§1, 67 και 72§1 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 209 και 273 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3273/3045/17-1-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την Πράξη 33/2012 Τµ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με  ψήφους 14 Υπέρ  3  Κατά και 2 Λευκές  
Μειοψηφούντων των κ. κ.  ∆.Σ.  Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Κοκµοτός Βασίλειος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια της προµήθειας «Ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) για τις ανάγκες της πολιτικής 
προστασίας» συνολικού ποσού 15.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από το Κ.Α.70.7135.0008 µε τίτλο 
«Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία»» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014. 
β) . Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                      ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
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            ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
            ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 

 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
 ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 10/07/2014 
      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


