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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..19η/2014..  

της ..7/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..169/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/10/2014.. της ..19ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..7η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. 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. ..31948/3-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.65 & 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 Ε.Η.∆.:  « Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΨΗΦΙΣΜΑ: «Συγχώνευση Τµήµατος στο Λύκειο Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 1ο:  «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ.∆ιονύσου και Μητροπολίτη  Κυδωνιών της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Τριών (3) Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχηµάτων».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014» 
(Αρ. πρωτ. 31894/1-10-14). 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014» (Αρ. πρωτ. 31898/3-10-14). 

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του 
λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των 
Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης 
Προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών–βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί 
στο χρηµατοδοτικό εργαλείο “LIFE Περιβάλλον” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε τη συµµετοχή 
άλλων δύο εταίρων (Imperial college of London και Brunel University London) µε θέµα την επίδειξη και 
λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος για τη ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών 
αποβλήτων».   
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός του ανώτατου χρηµατικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν 
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της αριθ. 81/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Γ΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 
ο.ε 2014». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 63/2-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Eγκριση απολογιστικών στοιχείων   
του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της αριθ. 73/9-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ συµµετοχής αορίστου χρόνου για την συµµετοχή στην 
υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής  και επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 
1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π για υπογραφή κάθε 
συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,  του ΝΠ∆∆  
‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,  του ΝΠ∆∆ “ 
Οργανισµός Νεολαίας. Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισµός εκπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Προστασίας Ανάπλασης 
Πεντελικού (ΣΠΑΠ)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εκλογή αντιπροσώπων  στο Σύνδεσµο Πάρνηθας ‘ΣΥΝ-ΠΑ’» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών των επιτροπών βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης του Π.∆ 28/80  για το έτος 2014 ». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής διενέργειας 
δηµοπρασιών (Π∆ 270/81) και συγκρότησή της για το  υπόλοιπο του έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συγκρότηση επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ.  32 του 
Ν. 1080/1980, όπως ισχύει». 
ΘΕΜΑ 23ο:«Ορισµός/Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού   Παντοπωλείου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & 
κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία  ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  για το χρονικό διάστηµα  2014-2015». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 
2014». 
ΘΕΜΑ 26ο: «ΣΤ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της 
σύµβασης του Υποέργου 3: « ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» της πράξης µε τίτλο « ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ):340042)». 
 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ,  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς  κ. Ποτίδης Χρήστος καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ . 
 

Απουσίες: 

• Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
ψηφίσµατος και των θεµάτων 8 και 27 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος.  

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του ψηφίσµατος 
και των θεµάτων 5,7 και 8 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
1,9 και 10 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
9, 10, 11και 27 της ηµερήσιας διάταξης . 

6. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
21. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
24. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

6. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
7. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
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• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των 
θεµάτων 5 και 16 της ηµερήσιας διάταξης . 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του ψηφίσµατος. 
• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 

1,7, 8,9,10, 16 και 17 της ηµερήσιας διάταξης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
ψηφίσµατος και των θεµάτων 5,7,8,9,10,11,12,13 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των 
θεµάτων 24 και 27 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Φωτάκης Ιωάννης και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Προσελεύσεις: 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Κωστάκης ∆ηµήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Πέππα Αγγελική, Στασινοπούλου Αναστασία, Αγγέλικα Παρασκευή 
(Πάρη) και Ζώτου Βασιλική προσήλθαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος. 

Αποχωρήσεις: 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ζώτου Βασιλική και  Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Τσούκας Παναγιώτης και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς και Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 18ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 25ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 3ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Τριών (3) Υδροφόρων 
Πυροσβεστικών Οχηµάτων» προτάχθηκε ως 1ο  κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου Αντιδηµάρχου 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Μπάση Αναστασίου λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής 
της συνεδρίασης των Εθελοντών Υπαλλήλων Πολιτικής προστασίας .  

� Το 2ο,14ο  και 15ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Η συνεδρίαση διεκόπη την 24:00 µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας του 13ου 
θέµατος της Η.∆. και συνεχίστηκε στις 8-10-2014 και ώρα 18:00 ( άρθρο 3 παρ.6 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ) για τα λοιπά θέµατα της Η.∆. 

  ..Αριθ. Απόφασης:  ..169/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014» (Αρ. πρωτ. 31898/3-10-14). 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..5ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Aντιδήµαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Μπάση Αναστάσιο για να προβεί στην εισήγηση 
του θέµατος.  
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Μπάσης Αναστάσιος 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 δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό 
συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 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 δηµοτικό 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 θέµα 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 Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, 
λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονοµική Επιτροπή.  
 
Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό 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 εκτέλεσής της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 2014 (233/2013 
Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες για τη λειτουργία του 
∆ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση διενέργειάς τους, και 
συγκεκριµένα για 
 
• «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»,  

προκειµένου να αντικατασταθούν τέσσερα ελατήρια στο ρολό,   
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα»,  

προκειµένου να τοποθετηθεί ένα τζάµι διαστάσεων 1,2 x 1,2 m περίπου σε εσωτερικό παράθυρο στο 
χώρο γραφείων του δηµοτικού καταστήµατος,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Νέου Πίνακα Πυρασφάλειας για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα», προκειµένου 

να τοποθετηθεί ένας καινούργιος πίνακας πυρασφάλειας στον πρώτο όροφο (γραφεία) του δηµοτικού 
καταστήµατος στη θέση του υπάρχοντος που έχει καεί,  
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µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 1.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του ∆ήµου», 
και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

 
• «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων»,  

προκειµένου να γίνονται ταφές – εκταφές από ανάδοχο συνεργείο επειδή ο δήµος δεν διαθέτει εργάτες 
της ειδικότητας ταφών – εκταφών και συνεπώς δεν έχει οργανωµένη υπηρεσία,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 34.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση ποσού 14.900 € στον Κ.Α. 45.6162.0002 µε τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων για Ταφές 
Εκταφές στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» και χρέωση ποσού 20.000 € σε σχετικό κωδικό 
του ο.ε. 2015 ο οποίος θα ψηφισθεί µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, και τρόπο 
ανάθεσης τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

 
• «Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος»,  

προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει τη συντήρηση και προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 
λειτουργίας του κλαδοφάγου µηχανήµατος τύπου DMS 500 της εταιρίας Duecker που διαθέτει,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανηµάτων», και  
τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση λόγω της εξειδικευµένης συντήρησης και προµήθειας 
ανταλλακτικών του συγκεκριµένου µηχανήµατος. 

 
• «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού», 

για τρεις ψύκτες οι οποίοι θα τοποθετηθούν ο ένας στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου για τους υπαλλήλους 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και οι άλλοι δύο από ένας σε κάθε ΚΕΠ του ∆ήµου (Άγιο Στέφανο και 
∆ροσιά) για το προσωπικό και τους εξυπηρετούµενους πολίτες,  
µε ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισµό δαπάνης 800 €,  
η οποία αφορά στη δωρεάν παροχή των ανωτέρω τριών ψυκτών από σχετική εταιρία µε την 
υποχρέωση του δήµου να συντηρεί κάθε εξάµηνο τα φίλτρα τους, µε την προµήθεια νέων, ενδεικτικής 
δαπάνης σετ 95 € πλέον ΦΠΑ για κάθε ψύκτη, ήτοι 350,55 € µε το ΦΠΑ και για τους τρεις ψύκτες για 
κάθε εξάµηνο, 
το οποίο είναι οικονοµικά συµφερότερο για το δήµο από το να προµηθευτεί (αγοράσει) τους ψύκτες 
έναντι 1.000 € πλέον ΦΠΑ περίπου έκαστο, δεδοµένου ότι και οι αγορασµένοι ψύκτες θα χρειάζονται 
ετήσια αλλαγή φίλτρων µε ενδεικτικό κόστος 200 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο είχε εγκριθεί µε την 38/2014 
Α∆Σ, και για αυτό προτείνεται η τροποποίηση της τελευταίας µε την παρούσα, 
µε χρέωση 400 € στον Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου», και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 

Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια των ανωτέρω αγαθών και 
υπηρεσιών, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
1. εγκρίνει τη διενέργειά τους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µε τροποποίηση της 38/2014 Α∆Σ όσον 

αφορά τους ψύκτες πόσιµου νερού, και 
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισµός). 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ως ειδικός αγορητής της παράταξης « 
Ενωτική πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως εξής: « ∆εν συµφωνούµε µε την εν λόγω 
εισήγηση κύριε συνάδελφε για την ανάθεση σε εργολάβο για την ταφή - εκταφή στα Κοιµητήριά µας. Θα 
ήθελα να σας πω εδώ ότι υπάρχουν ήδη τρεις υπάλληλοι του ∆ήµου που προβλέπονται µέσα από τον 
Ο.Ε.Υ. για εργάτες Κοιµητηρίων και κάνουν ήδη αυτή τη δουλειά. ∆εν υπάρχει λόγος να δώσουµε σε 
εργολάβο επιπλέον χρήµατα. ∆εν θέλω να πιστεύω ότι ξεκίνησε η εξόφληση γραµµατίων. Αν θέλετε, 
αποσύρτε την εν λόγω αναγκαιότητα και αυτήν και την επόµενη για την απευθείας ανάθεση των 15.000 
για τα ανταλλακτικά του κλαδοφάγου γιατί και εδώ στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχει µία τυπική 
αναφορά - µελέτη για ποιά ανταλλακτικά µιλάµε. 
Επίσης, φρονούµε ότι η ∆ιοίκηση, πρέπει να προχωρήσει υπεύθυνα και κατά το δυνατόν συντοµότερα 
στην κατασκευή του νέου Κοιµητηρίου στην θέση "Μπισµπίρη" που µε τόσο κόπο η παλαιότερη ∆ιοίκησή 
µας κατάφερε να εξασφαλίσει. Και βέβαια παράλληλα να φέρετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ψήφιση του 
Ενιαίου Κανονισµού Νεκροταφείων για τον ∆ήµο ∆ιονύσου». 
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Έπειτα το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή , ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου»  και τοποθετήθηκε ως εξής: «Θεωρώ ότι το θέµα των απευθείας αναθέσεων πρέπει να 
σταµατήσει. Γνωρίζω προσωπικά από έρευνα σε διάφορες υπηρεσίες, όσο αφορά το θέµα της 
συντήρησης ψυκτών νερού, ότι η χρέωση αφορά µονό την αλλαγή της φιάλης και η τοποθέτηση του 
µηχανήµατος και η  συντήρηση του είναι δωρεάν. Άρα πρέπει να γίνει µια έρευνα , για ανεύρεση πιο 
συµφερουσών προσφορών. Όσο αφορά το θέµα των νεκροταφείων, πρέπει να  η υπηρεσία του ∆ήµου, 
γιατί οι ∆ηµότες πληρώνουν το ∆ήµο και εκ νέου τον εργολάβο. Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσω 
την εισήγηση». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31898/3-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης περιβάλλοντος. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την Πράξη 33/2012 Τµ. 7 του Ελ. Συν. 
� Το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την 233/2013 Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την τροποποίηση της 38/2014 Α∆Σ. 
� 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 29  Υπέρ  και 9 Κατά 

 
Μειοψηφούντων των  ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, Χιώτη 
∆ηµητρίου, Ιωαννίδη Χαράλαµπου, Ίσσαρη Γρηγορίου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη και 
Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
• «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»,  

προκειµένου να αντικατασταθούν τέσσερα ελατήρια στο ρολό,   
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου». 

      Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση. 
 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα»,  

προκειµένου να τοποθετηθεί ένα τζάµι διαστάσεων 1,2 x 1,2 m περίπου σε εσωτερικό παράθυρο στο 
χώρο γραφείων του δηµοτικού καταστήµατος,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο  µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου».  

      Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση. 
 
• «Προµήθεια και Εγκατάσταση Νέου Πίνακα Πυρασφάλειας για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα», προκειµένου 

να τοποθετηθεί ένας καινούργιος πίνακας πυρασφάλειας στον πρώτο όροφο (γραφεία) του δηµοτικού 
καταστήµατος στη θέση του υπάρχοντος που έχει καεί,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 1.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του ∆ήµου». 

      Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση. 
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• «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων»,  
προκειµένου να γίνονται ταφές – εκταφές από ανάδοχο συνεργείο επειδή ο δήµος δεν διαθέτει εργάτες 
της ειδικότητας ταφών – εκταφών και συνεπώς δεν έχει οργανωµένη υπηρεσία,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 34.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση ποσού 14.900 € στον Κ.Α. 45.6162.0002 µε τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων για Ταφές 
Εκταφές στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» και χρέωση ποσού 20.000 € σε σχετικό κωδικό 
του ο.ε. 2015 ο οποίος θα ψηφισθεί µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015. 

      Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 
 
• «Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος»,  

προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει τη συντήρηση και προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 
λειτουργίας του κλαδοφάγου µηχανήµατος τύπου DMS 500 της εταιρίας Duecker που διαθέτει,  
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
µε χρέωση του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανηµάτων». 
Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση λόγω της       
εξειδικευµένης συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών του συγκεκριµένου µηχανήµατος. 

• «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού», 
για τρεις ψύκτες οι οποίοι θα τοποθετηθούν ο ένας στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου για τους υπαλλήλους 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και οι άλλοι δύο από ένας σε κάθε ΚΕΠ του ∆ήµου (Άγιο Στέφανο και 
∆ροσιά) για το προσωπικό και τους εξυπηρετούµενους πολίτες,  
µε ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισµό δαπάνης 800 €,  
η οποία αφορά στη δωρεάν παροχή των ανωτέρω τριών ψυκτών από σχετική εταιρία µε την 
υποχρέωση του δήµου να συντηρεί κάθε εξάµηνο τα φίλτρα τους, µε την προµήθεια νέων, ενδεικτικής 
δαπάνης σετ 95 € πλέον ΦΠΑ για κάθε ψύκτη, ήτοι 350,55 € µε το ΦΠΑ και για τους τρεις ψύκτες για 
κάθε εξάµηνο, το οποίο είναι οικονοµικά συµφερότερο για το δήµο από το να προµηθευτεί (αγοράσει) 
τους ψύκτες έναντι 1.000 € πλέον ΦΠΑ περίπου έκαστο, δεδοµένου ότι και οι αγορασµένοι ψύκτες θα 
χρειάζονται ετήσια αλλαγή φίλτρων µε ενδεικτικό κόστος 200 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο είχε εγκριθεί µε 
την 38/2014 Α∆Σ, και για αυτό προτείνεται η τροποποίηση της τελευταίας µε την παρούσα, 
µε χρέωση 400 € στον Κ.Α. 10.6261.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του 
∆ήµου». Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                        ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

            ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
            ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
            ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
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ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ . 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 
 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
 Άγιος Στέφανος 14/10/2014 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
  
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


