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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..380/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/8-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..34259/4-12-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Άλατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «∆έσµευση χρηµατικού ποσού». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού» 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων »και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Αποδέσµευση χρηµατικών ποσών» 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 8Ο: «Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 - 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  59.900,00€» 
ΘΕΜΑ 9Ο: «Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισµού Ρεµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 10Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11Ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2016». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: «επισκευή 
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00€ για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «Πλακοστρώσεις οδών κοινότητας Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης για την ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)», β) της τεχνικής περιγραφής 
και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων», β) της τεχνικής 
περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Επικύρωση/έγκριση  απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση  δικηγόρου 
(εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 
� ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης 

οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των 
όποιων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν». 

ΘΕΜΑ 21Ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Λήψη απόφασης  για την υπόθεση του  Αλέξανδρου Χρ. 
Σοφιανόπουλου (σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας)». 
ΘΕΜΑ 24Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα»». 
ΘΕΜΑ 25Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµβιβαστική επίλυση 
διαφοράς µε ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, η οποία υπέστει ζηµιά 
στο αυτ/το της από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 26Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00 ευρώ,  για 
την καταβολή αποζηµίωσης µετά από την  υπ’ αριθ. 14086/2014 Απόφαση  του 
∆ΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ  για την καταβολή τόκων». 
ΘΕΜΑ 27Ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & µε ισχύ από 1-1-2016 
και εφ’ εξής». 
ΘΕΜΑ 28Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα αριθ. 19,20,21 και 22 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν των 
υπολοίπων και συζητήθηκαν µετά το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξςη 
θέµατος. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε µετά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προήδρευσε αντί αυτού ο κ. 
Καλαφατέλης ως αντιπρόεδρος.  

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 380/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης 

οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των 
όποιων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

ΣΧΕΤ : 1. Η µε αρ.πρωτ. 39545/12-12-2014 καταγγελία Αβραάµ Πασιπουλαρίδη  µε 
τα 11 συνηµµένα σ' αυτή έγγραφα.  

            2. Το µε αρ.πρωτ.6279/06-03-2015 έγγραφο της ∆Κ Κρυονερίου  
            3. Το µε αρ.πρωτ. 15978/10-6-2015 έγγραφο της ∆.Κ Κρυονερίου µε τα 

συνηµµένα σ' αυτό έγγραφα.  
 
Στις 12-12-2014 ο κος Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, µε την ιδιότητά του τότε του 
∆ηµοτικού Συµβούλου, κατέθεσε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 39545 καταγγελία µε 
θέµα «∆ιερεύνηση υπόθεσης για παράνοµη οικονοµική βλάβη του δήµου». 
Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικών αιτηµάτων του ∆ήµου, η ∆.Κ. Κρυονερίου µας 
απέστειλε το υπ’αριθµ.6279/06-03-2015 έγγραφό της µε το οποίο µας ενηµέρωσε ότι 
δεν βρέθηκε, στο µέρος του αρχείου που φυλάσσεται στη ∆.Κ. Κρυονερίου, απόφαση 
Κοινοτικού Συµβουλίου σχετ.µε την υπ.αρ.2018/30-5-2005 εντολή του τότε 
Κοινοτάρχη κου Καλαφατέλη, µε την οποία καλούσε τη ∆ΕΗ να εντάξει το λογαριασµό 
ηλεκτρικού ρεύµατος του ιδιώτη κου Ρουµελιώτη, που πουλούσε νερό στην 
Κοινότητα, στον πολλαπλό λογαριασµό της. 
Επίσης µε το υπ’αρ.πρωτ.15978/10-6-2015 έγγραφό της η ∆.Κ. Κρυονερίου µας 
απέστειλε συµπληρωµατικά στοιχεία, σχετικά µε την κίνηση της υπ’αριθ.03290853 
παροχής ηλεκτροφωτισµού του πιο πάνω ιδιώτη, κατά την περίοδο ένταξής της στον 
πολλαπλό λογαριασµό της τότε Κοινότητας Κρυονερίου, από τα οποία προκύπτει ότι 
η οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 73.912,60 ευρώ. 
Από τα ανωτέρω αλλά και την πλήρως αιτιολογηµένη καταγγελία µε τα έντεκα 
συνηµµένα σ’αυτήν έγγραφα προκύπτουν τα εξής: 
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α) Η µε αρ.πρωτ.2018/30-05-2005 έγγραφη εντολή του κου Καλαφατέλη δεν 
εκδόθηκε σε εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης του Κοινοτικού Συµβουλίου. Συνεπώς 
πρόκειται για µη σύννοµη και αυθαίρετη εντολή, βάσει της οποίας η τότε Κοινότητα 
Κρυονερίου και νυν ∆ήµος ∆ιονύσου φέρεται να ζηµιώθηκε κατά παράνοµο τρόπο µε 
το ποσό των 73.912,60 ευρώ. 
β) Τίθεται ζήτηµα νοµιµότητας, τόσο της σύµβασης όσο και των σχετικών αποφάσεων 
του Κοινοτικού Συµβουλίου, αφού, σύµφωνα µε το υπ’αρ.πρωτ.ΣΧΑΝ 2027/29-7-
2002 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 
θα έπρεπε η Κοινότητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος επάρκειας νερού να 
απευθυνθεί πρώτα στην ΕΥ∆ΑΠ και µετά από αυτό, για την εξέταση οποιουδήποτε 
άλλου τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος θα έπρεπε να υπάρχει έγγραφη 
αρνητική απάντησή της σε σχετικό αίτηµα της Κοινότητας, η οποία όµως δεν υπάρχει, 
σύµφωνα µε το υπ’αρ.πρωτ. ΣΧΑΝ 3774/21-11-2002 έγγραφο. 
γ) Από το πιο πάνω τελευταίο έγγραφο της ΣΧΑΝ συνάγεται ότι ο ιδιώτης δεν διέθετε 
καν άδεια εµπορίας νερού, µε συνέπεια να πάσχει νοµικά το σχετικό από 7-4-2002 
εργολαβικό συµφωνητικό εµπορίας νερού και οι συναφείς αποφάσεις Κοινοτικού 
Συµβουλίου. 
Εξ άλλου η ανάµειξη του κ. Καλαφατέλη στις εκ των υστέρων προσπάθειες 
εξασφάλισης της απαραίτητης άδειας εµπορίας, η οποία προκύπτει από τα 
υπ’αρ.πρωτ. 2627/1-8-2002, 3147/16-9-2002 έγγραφα της τότε Κοινότητας 
Κρυονερίου και το υπ’αρ.πρωτ. 277129/13-9-2002 έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ, δείχνει ότι 
τον απασχολούσε η έλλειψη της αδείας εµπορίας νερού, η οποία καθιστούσε 
επιλήψιµο το εργολαβικό συµφωνητικό. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η δικαστική διερεύνηση των πιο πάνω ζητηµάτων 
και η άσκηση όλων των ενδίκων κλπ µέσων για την αποκατάσταση της εν λόγω 
οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων 
ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν. 

 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης ως έχων συµφέρον απείχε της συζητήσεως του θέµατος. 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τη µε αρ. πρωτ. 39545/12-12-2014 καταγγελία Αβραάµ Πασιπουλαρίδη  µε τα 

11 συνηµµένα σ' αυτή έγγραφα.  
� Το µε αρ.πρωτ.6279/06-03-2015 έγγραφο της ∆Κ Κρυονερίου  
� Το µε αρ.πρωτ. 15978/10-6-2015 έγγραφο της ∆.Κ Κρυονερίου µε τα 

συνηµµένα σ' αυτό έγγραφα. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Κοντάκη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 



Σελίδα 5 από 5 
 

 

Εγκρίνεται η δικαστική διερεύνηση των πιο πάνω ζητηµάτων και η άσκηση όλων 
των ενδίκων κλπ µέσων για την αποκατάσταση της εν λόγω οικονοµικής βλάβης του 
∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων ποινικών και πειθαρχικών 
ευθυνών προκύψουν. 

 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Στάικος Θεόδωρος   
5. Κοντάκης Κυριάκος.  
 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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


