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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: ..237/2014.. 

 
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. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..237/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 

Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους 
στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 

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

 
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 µε αρ. πρωτ. 20482/19.6.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου,  
το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, γίνεται αναφορά στο συµβάν της Παρασκευής 13 
Ιουνίου 2014 και ώρα 12 το µεσηµέρι όπου ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
του ∆ήµου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής 
Αναγέννησης (στις οδούς Θεµιστοκλέους, Ιπποκράτους και Αθηνάς) της ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιονύσου ότι δεν είχαν νερό. 
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Ο κ. Αγγελίδης ζήτησε άµεσα από τον υδραυλικό της ∆ηµοτικής Ενότητας, κ. Χανιώτη 
Φώτη, να µεταβεί επί τόπου για να διαπιστώσει το πρόβληµα. 
 
Ο κ. Χανιώτης πήγε και ενηµέρωσε ότι δεν λειτουργούσε το πιεστικό συγκρότηµα τύπου 
booster, παρά τις προσπάθειες επανεκκίνησης που κατέβαλε, που βρίσκεται σε υπόγειο 
φρεάτιο της οδού Θεµιστοκλέους και τροφοδοτεί τις προαναφερθείσες περιοχές. 
 
Επειδή οι υδραυλικοί του ∆ήµου δεν γνωρίζουν και ούτε µπορούν να επισκευάζουν τα 
εν λόγω µηχανήµατα, ειδοποιήθηκε και ενηµερώθηκε για το πρόβληµα ο κ. ∆εληγιάννης 
Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου για την ακριβή διάγνωση και επισκευή της βλάβης. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης µετέβει επί τόπου την ίδια µέρα στις 4 το απόγευµα και διαπίστωσε ότι 
το αντλητικό συγκρότηµα είχε βραχυκύκλωµα καθώς επίσης το inverter του είχε καεί. 
 
Επειδή ο δήµος είχε εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα στην αποθήκη του, οι υδραυλικοί 
το προσκόµισαν επί τόπου και ο κ. ∆εληγιάννης προµήθευσε καινούργιο inverter και 
κατόπιν έκανε την αποξήλωση του χαλασµένου και την εγκατάσταση και σύνδεση του 
καινούργιου αντλητικού καθώς και του inverter, και η περιοχή εφοδιάστηκε µε νερό στις 
8 το βράδυ. 
 
Επειδή όµως δεν υπάρχει πλέον καµµία εφεδρία για το εν λόγω αντλητικό συγκρότηµα 
και το inverter του, πρέπει ο ∆ήµος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει άµεσα, ανάλογα µε 
τη βλάβη που υπάρχει, το χαλασµένο αντλητικό συγκρότηµα και το inverter. 
 
Για όλα τα ανωτέρω ενηµερώθηκε από την πρώτη στιγµή ο κ. Κοντάκης Κυριάκος, 
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενέκρινε όλες τις 
ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης που έγιναν και έδωσε εντολή στον κ. ∆εληγιάννη 
Σωτρήρη για την επισκευή – αντικατάσταση του χαλασµένου αντλητικού συγκροτήµατος 
και inverter το συντοµώτερο δυνατόν. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση επισκευής της βλάβης 
του πιεστικού αντλητικού συγκροτήµατος τύπου booster σε υπόγειο φρεάτιο στην Οδό 
Θεµιστοκλέους της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη. 
 

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµο από τον κ. ∆εληγιάννη µε την 
ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήµατος και κατόπιν θα 
κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014) µε 
χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων 
και ∆εξαµενών». 
 
 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Η συγκεκριµένη περίπτωση, όπως και 
αυτή του προηγούµενου θέµατος, είναι δύο από τις δεκάδες συχνότατα 
επαναλαµβανόµενες το τελευταίο διάστηµα περιπτώσεις που ανατίθενται απ’ ευθείας 
δίχως διαγωνισµό, κατά ανεπίτρεπτο τρόπο, στον ίδιο πάντοτε τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων κο ∆εληγιάννη. Φυσικά και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 
επαναλαµβάνεται το φαινόµενο του Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, αφού για πολλοστή 
φορά δεν µερίµνησαν οι αρµόδιοι του ∆ήµου να πάρουν άλλες µια-δυο προσφορές οι 
οποίες να  αποτελέσουν έστω ένα µέτρο σύγκρισης. ∆υστυχώς οι διοικούντες το ∆ήµο 
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δεν ασχολούνται µε τον περιορισµό της κακοδιοίκησης που καλά κρατεί. Κατόπιν των 
ανωτέρω θα καταψηφίσω τις εισηγήσεις, τόσο του θέµατος αυτού, όσο και του 
επόµενου εβδόµου» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το µε αρ. πρωτ. 20482/19.6.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου. 
� 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 & 2 ΚΑΤΑ 

    
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαµάνη για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Την απευθείας ανάθεση επισκευής της βλάβης του πιεστικού αντλητικού 
συγκροτήµατος τύπου booster σε υπόγειο φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη. 
 

Το ακριβές κόστος να κοινοποιηθεί στο ∆ήµο από τον κ. ∆εληγιάννη µε την 
ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήµατος και κατόπιν να 
κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της µε χρέωση του Κ.Α. 
25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών». 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί 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. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

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