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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-6-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..229/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/6/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Ιουνίου 2014.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..20745/20-6-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 25-
6-2014, 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∆: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-
Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε 
σχετικά µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014, για δηµοσιεύσεις, στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», συνολικού ποσού 90,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 18/06/2014 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
και ψυκτών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ροδόπολης  ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014»           
ΘΕΜΑ 9ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ              
ΜΕ ΑΡ. 3221/14  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 3ου Τµήµατος του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα 
εργατικών  διαφορών)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της 
Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων και ορισµού δικηγόρου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Παναγιώτη 
Κ. Ζυγούρη». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
2.380.57 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης του έργου «Αναβάθµιση µέρους του 
αστικού κέντρου Κοιν. Κρυονερίου – Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή για την Πόλη»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος   Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου και 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος απείχε της συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 1ου Εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος 
«Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-Ευστατία Βαφειάδου 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε σχετικά µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 

 
Ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης είπε ότι αφού η απόφαση εκδόθηκε 24-4-2014, δηλαδή 

δύο µήνες πριν, είναι σαφές ότι το θέµα δεν είναι κατεπείγον κατόπιν τούτου 
διαφωνησε µε την εισαγωγή του. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη που διαφώνησε για τους λόγους που 
ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνηοφωνηµένα πρακτικά. 

  
Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο 

όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί 
δαπάνη που προέκυψε σχετικά µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 
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Ακολούθως ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ύπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..229/2014.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής σο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-

Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε 
σχετικά µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 17-
5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 
3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 
4. Την υπ΄αριθ. 228/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
5. Το υπ΄ αριθ. 1186/24-4/2014 έγγραφο του ΙΚΑ. 
6. Το υπ΄ αριθ. 121216 ∆ικόγραφο του ΙΚΑ. 

 
 Με την υπ΄ αριθ. 228/2014 απόφαση οικονοµικής επιτροπής αποφασίστηκε  ότι 

συντρέχει νόµιµη περίπτωση αποδοχής/έγκρισης ανάληψης της δαπάνης  που αφορά 
καταβολή αποζηµίωσης ασφαλίστρων στο ΙΚΑ σχετικά µε την απόφαση ∆/τη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
λόγω της αντικειµενικής ευθύνης του ∆ήµου και προς αποφυγή αύξησης του εν λόγω 
ποσού από προσαυξήσεις και λοιπά έξοδα παρακαλούµε την οικονοµική επιτροπή για 
τα εξής: 
 

1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού 
στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου  ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ  ΤΟΥΛΑ- ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ,  
Ποσού 1.000,00 €  µε σκοπό την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης. 

2. Να εγκριθεί  και να διατεθεί  η σχετική δαπάνη από των παρακάτω Κ.Α. 
 

Π.Α.Υ
. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

524 25/6/2014 10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 € 
 

Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από την υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής την 25/9/2014.   
  

Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Εγώ θα τοποθετηθω αρνητικά 
όπως έκανα και κατά την συζήτηση του σχετικού µε αυτό θέµατος της συνεδρίασης της 
17ης-6-2014». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 17-
5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)  
� Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 

3463/06. 
� Την υπ΄αριθ. 228/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Το υπ΄ αριθ. 1186/24-4/2014 έγγραφο του ΙΚΑ. 
� Το υπ΄ αριθ. 121216 ∆ικόγραφο του ΙΚΑ. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ & 1 ΛΕΥΚΗ 

 
 Μειοψηφουντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη που µειοψήφισε για τους λόγους που 

ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού 
στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου  ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ  ΤΟΥΛΑ- ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ,  
Ποσού €1.000,00 µε σκοπό την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης. 

2. Την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης από τον παρακάτω Κ.Α. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 € 
 

Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από την υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής την 25/9/2014.   
 

Το θέµα µη λαµβάνοντας την απαιτούµενη πλειοψηφία από το νόµο(αρθρ. 75 παρ. 3 του 

ν. 3852/2010) δεν εγκρίνεται. 

                    
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Ελλη  
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 



Σελίδα 5 από 5 
 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 


