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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..245/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/7/2014.. της ..17ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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.  ..21821/1-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 7-7-
2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 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: «Έγκριση  1) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 7.380,00€ του 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014, 2) των τεχνικών προδιαγραφών και 3) της απ’ 
ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) 
Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Ύδρευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών 
ζώων και λήψη σχετικής απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε 

∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, κατά 
τη ∆ιακοπή Ρεύµατος της ∆ευτέρας 30 Ιουνίου 2014». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση καταγραφής στα βιβλία του ∆ήµου οικοπέδου του πρώην 
∆.∆ροσιάς» 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Βαφειάδου Τούλας - Ευστρατίας». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Χαχαλή Ασηµίνας». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 615€». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 664,20 €». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 369 €». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 738 €». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 492 €». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, 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 θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..245/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε 

∆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 τον αριθµό πρωτοκόλλου 17411/28.5.2014 έγγραφο, το οποίο επισυµάπτεται στο 
παρόν, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Παππάς, κοινοποίησε 
στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου το γεγονός ότι η οπή της άρθρωσης σε 
δύο ιστούς (στύλους) των προβολέων του γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου έχει διαπλατυνθεί µε αποτέλεσµα οι ταλαντώσεις τους, λόγω των ανέµων 
της περιοχής, να είναι µεγάλες. 

3. Το συνεργείο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που έκανε αυτοψία διαπίστωσε το 
πρόβληµα της µεγάλης ταλάντωσης των ιστών όταν φυσάει και επειδή δεν µπορεί να 
γνωµατεύσει µε βεβαιότητα για την ασφάλεια των ιστών αλλά ούτε και έχει τη 
δυνατότητα να επισκευάσει το όποιο πρόβληµα υπάρχει, ζήτησε τον έλεγχο και 
επισκευή από κατάλληλο συνεργείο. Κατόπιν τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
κάλεσε έναν ιδιώτη σιδερά, και συγκεκριµένα τον κ. Μικρόπουλο Γεώργιο του ∆ηµ., ο 
οποίος αφού επισκέφθηκε τους εν λόγω ιστούς, ζήτησε να ανακληθούν («κατέβουν») 
στο έδαφος για την επισκευή τους (πείρος, διάµετρος οπής, κλπ), εργασία για την 
οποία απαιτείται η χρήση κατάλληλου µοχλο-µηχανήµατος και η οποία µπορεί να 
εκτελεστεί από τα συνεργεία του ∆ήµου. 

4. Με το προαναφερθέν έγγραφο ζητήθηκε επίσης και η σύσφιξη των κοχλιών στην 
έδραση της στήλης φωτισµού πλησίον του γηπέδου τέννις στη ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου. Και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι για την ασφαλή στήριξη 
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του ιστού απαιτείται ιδιωτικό συνεργείο που θα αναλάβει την κατασκευή νέας βάσης 
και παρεµφερείς σιδηρουργικές εργασίες.  

 
∆εδοµένου ότι (ΠΑΥ …). 

 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Η εισήγηση του θέµατος αυτού είναι 
εντελώς αόριστη. Συγκεκριµένα δεν υπάρχει έστω ένας πρόχειρος ενδεικτικός 
προϋπολογισµός από τον οποίο να προκύπτει τόσο το είδος των εργασιών, όσο και η 
επιµέρους και συνολική δαπάνη των εργασιών επισκευής των ιστών. Καλούµεθα 
δηλαδή να ψηφίσουµε στην κυριολεξία στα τυφλά. Κατόπιν των ανωτέρω θα 
διαφωνήσω µε την εισήγηση» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 17411/28.5.2014 έγγραφο  
� 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 για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Την απευθείας ανάθεση των σιδηρουργικών εργασιών που απαιτούνται, όπως 
αυτές προαναφέρθηκαν στις σχετικές 2,3 και 4 παραγράφους της εισήγησης, στον κ. 
Μικρόπουλο Γεώργιο του ∆ηµ., ο οποίος µε το πέρας τους θα ενηµερώσει το ∆ήµο για 
το σχετικό κόστος προκειµένου η Ο.Ε. προβεί στη σχετκή έγκριση δαπάνης και διάθεση 
της πίστωσης οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες, για λόγους ασφάλειας των 
αθλουµένων και του κοινού, στους χώρους που βρίκονται οι ιστοί.  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

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

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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